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En inkluderande församling  

Kyrkan har haft meningsskiljaktigheter sedan den började. 

Kyrkofamiljer och samfund har haft stridigheter om dop, förso-

ningslära, nattvard och ledarskap, bland mycket annat. Listan 

kan göras lång. Frikyrkans historia är också full av smärt-

samma uppbrott och splittringar. Visst är det så att vi måste få 

kämpa för det vi tror är sant och riktigt, men jag tänker också 

att det är precis då vår kärlek verkligen prövas. Det är när vi 

tycker olika som vi behöver komma ihåg vem det är vi följer och 

vad vi är kallade till.  

”Klä er i innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet och 

tålamod. Ha fördrag med varandra och var överseende”, skriver 

aposteln Paulus till församlingen i Kolossai (Kol 3:12). Något i 

mig säger att vi är ganska många i dagens kyrka som inte vill 

gå splittringens väg, ännu en gång. Den ser vi tillräckligt myck-

et av runt omkring oss i samhället. Går det att höra samman 

även när vi inte tycker lika om allt? 

I Centrumkyrkan har vi nyligen tagit beslut om ge möjlighet för 

samkönade par att vigas i vår församling. För många är det ett 

välkomnat beslut, men några tycker det är svårare. Vi har gått 

olika länge på inkluderingens väg och det är okej. Vi har olika 

slutsatser och det är också okej. Kan vi med våra olikheter 

finnas sida vid sida, älska varandra och älska Gud? Jesus säger 

i Johannesevangeliet ”Så som jag har älskat er skall också ni 

älska varandra. Alla skall förstå att ni är mina lärjungar om ni 

visar varandra kärlek” (Joh 13:34–35). 

Är det något som har sjunkit in i mig de senaste åren så är det 

att frågor som rör hbtq och kyrkan inte handlar om störst trohet 

mot bibeln. Det handlar om bibeltolkning. Jag har djup respekt 

för att vi kommer fram till olika slutsatser. Är det möjligt att 

tillhöra samma kropp, samma församling, även om delarna 

ibland drar åt olika håll? Jag tror det, och det är det vackraste 

och mest Kristuslika jag kan tänka mig. “Har Kristus blivit 

delad?” frågar Paulus församlingen i Korinth när han hör om 

den mångfald och risk för uppdelning som råder där. Hans 

fråga är angelägen även till oss, och till alla församlingar idag. 

Vår utmaning och gåva är den mångfald som finns, såväl när 

det gäller sexuell läggning, etnicitet eller teologisk övertygelse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Jag ber att de alla 

skall bli ett och att 

liksom du, fader, är i 

mig och jag i dig, 

också de skall vara i 

oss. Då skall världen 

tro på att du har sänt 

mig” (Joh 17:21). 

Pastor Lisa 



2 Vår underbara värld ... 

En dag att minnas, en dag  

för klimatet: ”Dagen då vi 

räddade världen”. 

Citat från programmet i P1, 

onsdagen den 18 maj 2022. 

Eller ”Kalla den änglamarken 

eller himlajorden om du vill …” 

efter Evert Taubes diktning. 

Paradislängtan? 

Båda citaten visar oss männi-

skor på det viktigaste vi har 

gemensamt, vår jord. 

Denna jord som skövlas på det 

mesta som växer och gror, för-

vandlas till gator och vägar. Det 

byggs hus på för boende och 

lager för massor av varor som 

kanske aldrig någonsin kommer 

att behövas. Vår värld svämmar 

över av allt som människan vill 

ha. 

Hur tänker vi som kristna om 

detta förfall för jorden? 

Just människor är det som spri-

dit främmande ämnen ut i mil-

jön, människor hugger ner sko-

gar, människor skrapar bort den 

livsviktiga matjorden och gör 

den till så kallat verksamhets-

mark.  

Är det inte verksamhet när 

bonden odlar på sina gärden, är 

det inte verksamhet när kor och 

får och andra djur betar i hagar-

na och ser till att den biologiska 

mångfalden får fortgå? 

Är bara verksamhet det som 

förvanskar jorden till oigenkänn-

lighet och ger snabba pengar? 

Jakten på billig el och material 

till batterier förblindar. Det ges 

inte utrymme för det som är 

naturligt. Samerna får sina 

renbetesmarker förstörda för all 

framtid. Är inte det samerna 

tillsammans med sina renar och 

vallhundar gör verksamhet? 

Levande skog är väl också verk-

samhet, men det ska huggas ner 

och där ska sättas upp döda 

vindkraftverk.  

FN pratar om trippelkrisen; 

klimatförändringar, förlust av 

biologisk mångfald och spridning 

av miljögifter, alla tre behöver 

lösas samtidigt. 

Alltså dags att verkligen tänka: 

vad kan jag göra som kan hjälpa 

till att rädda jorden? 

De flesta av oss har tänkt ut bra 

saker för att åtminstone kunna 

göra något bra som kanske kan 

bidra till att rädda vår jord. 



… som ropar på hjälp 3 

Det behövs mera grönt i trädgår-

darna, fruktträd och bärbuskar, 

för att få insekter som pollinerar. 

Gräsmattor istället för cement-

plattor, asfalt och jättestora 

altaner som tar mycket plats och 

hindrar gräset att växa upp. 

Det är bra om gräset man har 

får växa sig lite högre för insek-

terna och maskarna och för att 

det ska få blomma i gräsmattan 

med klöver t ex. Klöver är bra för 

humlorna. Robotgräsklipparen 

borde få stanna i sitt garage.   

Det är den biologiska mångfal-

den som ska vårdas för att män-

niskor och djur ska kunna leva 

på vår jord.  

Det är viktigt att handla ekolo-

giska och svenska matvaror. Det 

svenska lantbruket är så värde-

fullt. Kor och får ska få gå ute så 

mycket som möjligt och sköta om 

markerna på sitt eget suveräna 

sätt. I ett ekologiskt jordbruk 

används inte konstgödsel på 

gärdena utan den naturliga 

gödseln från korna. Den kan 

processas i en rötgasanläggning 

och efter det läggas ut på åkrar-

na. Kan också förvandlas till el. 

Åka kollektivt sparar mycket 

bränsle och därmed pengar. Lika 

bra att ta tåget, bussen eller 

spårvagnen för dom kör ju vare 

sig du åker med eller inte!? 

Det är att spara både åt sig själv 

och samhället. 

Tänk att allt gott du gör för 

naturen är bra. Tänk inte att det 

lilla du eller ni gör inte spelar 

någon roll. Att vara trogen i det 

lilla är ett visdomsord, liksom ett 

ord från söndagsskolan ”Gör det 

lilla du kan, gör det villigt och 

glatt”. 

Vi som församling kan vara 

förebild för andra och handla 

ekologiskt till vårt kafé, sortera 

väl så långt möjligt! Handla 

svenska varor och sådant som 

inte rest så långt och länge. 

Billig importerad mat är inte 

billig i långa loppet. Kolla på 

paketen att varan inte innehål-

ler palmolja. Odlingar av palm-

olja på mark som tidigare var 

regnskog tar död på apor och 

andra djur som har regnskogen 

som sitt hem. 

Gör vad som helst men gör nå’t 

NU! 

I skrivande stund är det Biolo-

giska mångfaldens vecka.  

Vad gör vi då som kyrka och 

församling? 

Söndagen den 22 maj predikade 

Pastor Lisa ur Bergspredikan. 

Predikan talade om att vandra 

den Breda vägen eller att vandra 

den Smala vägen. Den breda 

vägen kan vara den som många 

går och många vill följa efter på 

den. I många fall är den lättare 

att gå än den smala vägen. På 

den smala vägen kan man stöta 

på hinder och svårigheter men 

den kan visa sig vara den bästa 

vägen att gå. 

Den breda vägen kan man jäm-

föra med t ex hur lätt det är att 

handla billiga varor såsom klä-

der som vid närmare eftertanke 

förbrukar alltför mycket av 

jordens resurser.  

Vattenförbrukningen är ett 

problem, likaså de långa trans-

porterna för både mat och kläder 

och bilar, med mycket stor miljö-

påverkan.  

Lisas predikan följdes av samtal 

i smågrupper och det var mycket 

klimat som behandlades. Tänk 

vad en gammal text som Bergs-

predikan, översatt till dagens 

situation, kan ge oss för att 

förstå vår tid. 

Och vad gör vi då som kyrka och 

församling? 

Text och bild: Inger Gustafsson 



4 Lotta tar nya steg i livet 

Lotta Karlsson, vår församlings 

administratör, har för närva-

rande flera järn i elden, admi-

nistratörsjobbet, studerar till 

pastor och deltar i församlingens 

olika verksamheter. Bl a IT-

gruppen och tidningen Gemen-

skap. Men den här gången sitter 

hon på andra sidan redaktions-

bordet i en intervju om studierna 

till pastor. 

Är bytet ett byte från eller 

till? Du har jobbat som arki-

varie i många år, ett struktu-

rerat arbete med bra lön och 

fasta tider och ger dig in i ett 

yrke utan tider och rutiner 

och inte så högt betalt heller. 

– Definitivt till. Arkivariejobbet 

var bra, intressant med bra 

kollegor, men med en längtan 

och kallelse sedan 20-årsåldern; 

definitivt till. 

Arkivarbetet är inte helt olikt 

arbetet som pastor, man kommer 

i kontakt med människor som 

letar efter sitt sammanhang, är 

på väg in i olika vägval eller 

söker reda i sin identitet. Då 

söker man i gamla handlingar 

och som arkivarie blir man sam-

talspartner med den som söker. 

– Jag har känt en kallelse sedan 

20-årsåldern, som jag sa, men 

det svenska tvivlet ’inte ska väl 

jag’ har tagit tid och kraft att 

komma tillrätta med. Det har 

funnits ”flaggor” längs vägen 

som tagna tillsammans fått mig 

att tro ’jag ska’! Som arbetsför-

medlingens test, grannars ovän-

tade ”jag tycker du ska bli präst” 

och insikten att hon klarade en 

arbetssituation och studier och 

småbarn, och det har ju gått bra. 

Arbetet på församlingsexpedit-

ionen med service på allehanda 

sätt, har jag trivts med. Under 

en tioårsresa försvagades jante-

lagen. 

När hon insåg att hon kunde 

vara tjänstledig för studier 

kände hon: nu eller aldrig. 

Längre fram skulle det vara 

svårare, sista flaggan så att 

säga. 

Alla arbeten påverkar ju 

familjen. Hur kommer en 

tjänst som pastor eller präst 

att påverka din familj? Pas-

torsjobbet saknar 9–16-tider, 

rutiner som måste makas 

undan och en ständig känsla 

av jag borde. 

– Jag har ju märkt att såna 

situationer har ordnat sig, som 

jag berättade tidigare och i dead-

line-situationer, typ förbereda 

predikan, har jag kunnat foku-

sera. I övrigt: i Guds hand! 

Hur tänker Hans, maken? 

– Pandemin har ju visat att 

arbete kan skötas på andra sätt 

än att gå till ett kontor och 

skrivbord. Pandemin har i alla 

fall övat oss alla i att det går att 

få till livet – fast på ett annat 

sätt. Skulle ett pastorsjobb inne-

bära en flytt till annan ort så är 

det så. 

För Hans del går det att sköta 

jobbet på annan plats än vid 

skrivbordet på kontoret. 

Tack, Lotta. 

Göran Strömberg 

 

 

 

 

 

 

 

Äntligen kunde Soon Gospel 

genomföra konserten ”Hela mitt 

hjärta” den 2 april. En härlig 

resa för både kören och publiken! 

Foto: Göran Strömberg 
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JUNI 

 5 sö 11.00 Nattvardsgudstjänst på Väsby 

sommarhem 

Predikan: Anne-Lill Rosenberg 

Eriksson 

Söndagsskola 

Ta med eget fika 

 8 on 12.00 Lunchmusik på innergården med 

Anne-Lill Rosenberg Eriksson  

 10 fr 16–21 Kvällsöppet på innergården  

   18.30 Fredrik Törnvall spelar  

 12 sö 11.00 Gudstjänst på Capella Ecumenica 

Predikan: Jonas Rova 

   13.00 Gudstjänst i Immanuelskyrkan 

Predikan: Göran Bjarnegård  

Kyrkkaffe  

 15 on 12.00 Lunchmusik på innergården med 

Linnea Josefsson och Evelina  

Karlsson  

 17 fr 16–21 Kvällsöppet på innergården  

 19 sö 11.00 Gudstjänst på innergården med 

gårdsfest 

Predikan: Lisa Danell 

Familjen Ozolini / Jazzgrupp 

Förstärkt kyrkkaffe 

 22 on 12.00 Lunchmusik på innergården med 

Nicole Biegniewska   

 24 fr 15.00 Midsommarfirande på Väsby 

sommarhem  

 26 sö 13.00 Gudstjänst i Immanuelskyrkan 

Predikan: Eva Gudmundson 

Musik: Lena Lindström blockflöjt  

Kyrkkaffe  

JULI 

 1 fr 16–21 Kvällsöppet på innergården  

 3 sö 11.00 Nattvardsgudstjänst på Väsby 

Sommarhem 

Predikan: Jonas Rova 

Ta med eget fika 

 10 sö 10.00 Gudstjänst på Skeppsgården 

Predikan: Jonas Rova 

 10 sö 11.00 Gudstjänst i Immanuelskyrkan 

Predikan: Anton Fagerstedt 

Sång: Clara Jonsson  

Kyrkkaffe  

 17 sö 11.00 Gudstjänst på innergården 

Predikan: Christer Sjöström 

Kyrkkaffe 

 24 sö 11.00 Gudstjänst i Immanuelskyrkan 

Predikan: Per Jennervall 

Sång: Monica Larsson  

Kyrkkaffe 

 31 sö 11.00 Gudstjänst på innergården 

Predikan: Per Rikardson 

Kyrkkaffe 

AUGUSTI 

 7 sö 11.00 Nattvardsgudstjänst på Väsby 

Sommarhem 

Predikan: Lisa Danell 

Ta med eget fika 

 10 on 12.00 Lunchmusik på innergården med 

Jackie Leiby  

 12 fr 16–21 Kvällsöppet på innergården   

 14 sö 11.00 Gudstjänst på innergården 

Predikan: Lillemor Appelvang 

Kyrkkaffe 

 17 on 12.00 Lunchmusik på innergården 

Allsång med Diakonicentrum   

 19 fr 16–21 Kvällsöppet på innergården  

 21 sö 11.00 Gudstjänst på innergården med 

gårdsfest 

Predikan: Jonas Rova 

Förstärkt kyrkkaffe 

 24 on 12.00 Lunchmusik på innergården med 

Sam Hellgren  

 26 fr 16–21 Kvällsöppet på innergården  

 28 sö 11.00 Gudstjänst på innergården 

Predikan: Lotta Karlsson 

Kyrkkaffe 

SEPTEMBER 

 4 sö 11.00 Samlingsgudstjänst med nattvard 

Predikan: Lisa Danell 

Kyrkkaffe 

Med reservation för eventuella förändringar. 

Se också Centrumkyrkans hemsida: 

www.centrumkyrkan-norrkoping.se  

Kultur- och studieprogram i  

samarbete med  

Midsommarfirande på Väsby sommarhem 

• Midsommarstången reses kl 15 

• Dans kring midsommarstången 

• Lövskrindefärd för barn och vuxna 

• Kaffeservering och lotteri  

http://www.centrumkyrkan-norrkoping.se


6 En ny sommar på innergården! 

Vid slutet av förra sommaren 

kunde vi konstatera att sats-

ningen på att göra om vår grå 

parkering till en levande inner-

gård hade varit en väldigt lyckad 

idé. Den öppna och konstgräsbe-

klädda ytan hade erbjudit plats 

åt välbesökta gudstjänster, 

musikunderhållning, workshop i 

husmorsgraffiti och många spän-

nande möten mellan kyrka och 

stad. Därför var vi flera som 

redan i augusti förra året ut-

brast att vi absolut ville göra om 

samma grej 2022. Och efter 

inspirerande möten med Lund-

bergs fastigheter, som även i år 

förvandlar de omgivande kvarte-

ren till en färgglad sommargå-

gata, står det klart att tron på 

uterummets möjligheter är fort-

satt stor.  

Precis som förra året bygger vi 

en enklare scen för bland annat 

gudstjänster och musikuppträ-

danden, vi låter barnen få en 

egen sandlåda och hänger upp 

ljusslingor mellan lindarna. Café 

Vetekornet placerar ut sina 

många små bord och stolar, för 

en uteservering känns ju nästan 

given på platsen. Vissa onsdagar 

bjuds det dessutom på lunchmu-

sik, och fredagskvällar spelar vi 

pingis, umgås och äter våfflor 

tillsammans och troligtvis blir 

det ett eller annat uppträdande 

då med.  

På söndagar blir det såklart vårt 

gudstjänstfirande som får ta 

plats i utrymmet mellan 

huskropparna. Genom detta blir 

det förhoppningsvis ännu mer 

uppenbart att alla i vår stad är 

inbjudna till denna gemen-

samma glädje, oavsett om man 

väljer att sitta ner, eller bara är 

förbipasserande. Ett par av 

gudstjänsterna kommer dess-

utom att följas av gårdsfester för 

alla åldrar och människor!   

Så kom gärna förbi Centrum-

kyrkans innergård i sommar, 

när det passar dig. Vi vill gärna 

lära känna dig och resten av 

Norrköping bättre!   

Jonas Rova, diakon 

 



Församlingsnytt 7 
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Bibelstudium 

Nästa bibelstudium utifrån 

Gamla Testamentet planeras till 

7 september kl 19, denna gång 

med rubriken ”Job, lidandet och 

vi”. 

Inga förberedelser behövs men 

ta gärna med en Bibel. 

Elisabeth Sjödin 

 

Hälsning från kassören 

Jag har fått frågan om enklaste 

sättet att stödja Centrumkyrkan 

ekonomiskt. Frågan uppskattas 

då stående överföringar gör 

inkomsterna mer förutsägbara. 

Om du har internetbank kan du 

skapa en överföring till  

Centrumkyrkans konto  

6591-161 094 562 (Handels-

banken) och då samtidigt välja 

stående överföring. Då dras 

beloppet från ditt konto det 

valda datumet varje månad tills 

du makulerar uppdraget. 

Café Vetekornet är en del av 

Centrumkyrkans församling 

vilket innebär att stöd till för-

samlingen indirekt även är ett 

stöd till Café Vetekornet. 

Lotta Karlsson 

 

 

 

 

Capella Ecumenica 

Den här bilden kommer du att få 

se i verkligheten om du kommer 

med till Capella Ecumenica 

söndagen den 12 juni. Då är det 

vår församling i Centrumkyrkan 

som har ansvaret för gudstjäns-

ten. Det är den här tiden på året 

då alla små måsungarna föds. 

Dom är mycket söta men det går 

inte att komma för nära för se då 

kommer mor och far och kan gå 

till anfall på sitt eget sätt.  

Predikar gör Jonas Rova och jag 

Inger Gustafsson leder guds-

tjänsten, Anne-Lill Rosenberg 

Eriksson medverkar med musik 

och Susanne Jonas sjunger. Det 

är Heliga trefaldighets dag och 

temat är Gud – Fader, Son och 

Ande. I kapellet finns ett konst-

verk föreställande Jesus på 

Guds högra sida. Kyrkbåt går 

från Kungshällsudden kl 10 och 

10.30. Kostnad för båtresan är 

för vuxen 80 kr tur och retur, 

barn 20 kronor. Kaffe med dopp 

finns att köpa på ön.  

Inger Gustafsson 

10–12 augusti i VoteIT  

12–14 augusti i Vårgårda  

I år kommer vår konferens att 

börja i det digitala verktyget 

VoteIT onsdagen den 10 augusti. 

Fredag – söndag 12–14 augusti 

är konferensen på plats på 

Tånga Hed i Vårgårda. 

Vi ser fram emot en fin konfe-

rens med gemenskap, gudstjänst 

och förhandlingar – vi längtar 

efter att mötas! Vår församling 

får skicka 3 ombud – vill du vara 

med och representera Centrum-

kyrkan? Hör av dig till Siân de 

Koster,  

sianpe@gmail.com. 

Mer information finns på  

https://equmeniakyrkan.se/

kyrkokonferensen/ 

Tillsammans på  
Skeppsgården 

5 mil söder om Västervik i Mis-

terhults skärgård alldeles nära 

havet ligger Skeppsgården. En 

plats som för mig hör sommaren 

till. Där är vi tillsammans alla 

åldrar under en vecka och gör 

mycket roligt tillsammans.  

Förutom badar, solar, lagar mat 

så har vi andakter, tipspromena-

der, spontana samtal efter ma-

ten under trädens skugga, läger-

bål, olika bollsporter, ror ut med 

båten m.m. Du bestämmer själv 

hur mycket eller lite du vill delta 

i de olika aktiviteterna. Lägret 

pågår 9–15 juli. Om du inte 

anmält dig så gör det. Du kan gå 

in och läsa mer på vår hem-

sida https://centrumkyrkan-

norrkoping.se/ 

Välkommen med! 

Anders Eriksson 

Semester personal:  

Lisa v27-30 

Jonas v28-31 

Lotta v24 samt v29-31 

Under tiden då alla 3 är lediga  

ordnas telefonjour,  

tel: 070-393 82 88  

mailto:sianpe@gmail.com
https://equmeniakyrkan.se/kyrkokonferensen/
https://equmeniakyrkan.se/kyrkokonferensen/
https://centrumkyrkan-norrkoping.se/
https://centrumkyrkan-norrkoping.se/


8 Gemenskapshelg 

Centrumkyrkan i Norrköping 

S:t Persgatan 113 
602 32 Norrköping 
 
Bg:  841-4377 
Bank: 6591-161 094 562 
Swish: 123 219 60 38  
Tel:  070-393 82 88 
E-post:  exp@centrumkyrkan-norrkoping.se 
Hemsida: www.centrumkyrkan-norrkoping.se 
 
Tel. Café 011-13 58 32 
vetekornet@vetekornet.se 
www.vetekornet.se 

Övriga telefonnummer 

Café, kök, kyrktorg och  
musikrum 011-13 58 32 
 

Tryckt i Centrumkyrkan, Norrköping 

 

Pastor  
Lisa Danell, tel: 073-071 66 62  
lisa.danell@centrumkyrkan-norrkoping.se 
 

Diakon 
Jonas Rova, tel: 070-222 22 88 
diakon@centrumkyrkan-norrkoping.se 
 

Expedition 
Lotta Karlsson, tel: 070-393 82 88  
ann-charlotte@centrumkyrkan-norrkoping.se 
 

Om vi inte svarar i telefonen, tala in ett meddelande, så 
ringer vi upp så fort vi kan. 
 

Redaktionskommitté: 

Inger Gustafsson, Lotta Karlsson, Siân de Koster, Göran 
Strömberg. 
Ansvarig utgivare: Siân de Koster Manusstopp nästa 

nr: 15 aug 2022 

Den 17–18 september blir det en 

gemenskapshelg på Falketorps 

missionsgård. Tänk vad roligt 

om vi fyller helgen med männi-

skor i alla åldrar – både de som 

har varit med i kyrkan länge och 

de som är helt nya i samman-

hanget! På lördagen blir det 

arbetsgemenskap i köket, samtal 

kring borden, lekar med barnen, 

fördjupning i Bibeln, skratt på 

lägerbål och andakt på kvällen. 

Alla deltar efter förmåga.  

Söndagens gudstjänst firas där 

ute kl 11 och efteråt serveras 

lunch. Välkommen att vara med 

hela helgen eller någon av da-

garna. Anmäl dig via ett formu-

lär på vår hemsida eller använd 

foldern som finns i kyrkan. Vi 

ser fram emot en härlig start på 

hösten! 

Pastor Lisa 

 

 

 

Stora gröna ytor runt gården 

erbjuder möjligheter till olika 

aktiviteter. För de mindre bar-

nen finns även gungor och sand-

låda.  

I anslutning till kyrksalen finns 

ett bra arbetskök och en serve-

ringslokal för ca 80 personer. 

Det finns också tillgång till 

grupprum. 

Gården har 40 bäddar i fler-

bäddsrum (sänglinne ingår ej). 

Det finns också möjlighet till 

camping. Toaletter och duschar 

finns på båda våningarna. Går-

den är handikappanpassad. 

http://www.centrumkyrkan-norrkoping.se
http://www.vetekornet.se

