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I Lukasevangeliet 12:22–34 undervisar Jesus lärjungarna om 

att lita på Gud och inte bekymra sig över mat och kläder. 

Jesus återkommer flera gånger i sin undervisning till vikten av 

att göra sig av med sina saker. Det var ett problem redan för 

2000 år sedan och jag är övertygad om att problemet är betyd-

ligt större för oss som lever i Sverige i dag. Av egen erfarenhet 

vet jag att det är svårt att ge Gud den tid han förtjänar när jag 

har mer saker att sköta om och förvara än vad som är nödvän-

digt. 

I Luk 18:18–30 står det om den rike ämbetsmannen som kom-

mer till Jesus och frågar vad han ska göra för att förtjäna evigt 

liv. Efter att Jesus påpekat att det handlar om att följa buden 

och mannen konstaterat att det har han gjort hela sitt liv, så 

säger Jesus att det enda som återstår är att sälja allt han äger 

och ge till de fattiga och sedan följa Jesus. Då får han en skatt-

kammare i himlen. Svaret tog honom hårt för han var mycket 

rik och det fanns mycket han inte ville ge upp. 

Vad innebär det att sälja allt? Jag tror inte det betyder att vi 

behöver leva som eremiter, men jag tror att det inte bara är jag 

som fyller hemmet med saker som är bra att ha, eller som vi 

sparar av sentimentala skäl. Jag tror att det Jesus är ute efter 

framförallt handlar om vårt förhållningssätt till våra saker. Det 

är inte meningen att vi ska se på sakerna som vår egendom 

utan som en gåva från Gud att förvalta och lämna vidare när vi 

inte längre behöver den. 

När den rike ämbetsmannen lämnar Jesus och lärjungarna, 

reflekterar Jesus över hur svårt det är för den som har allt att 

ta till sig Guds rike. Lärjungarna undrar vem som då har en 

chans och Jesus säger att ingen kan det av egen kraft. Men om 

Gud får göra det möjligt finns alla chanser i världen. Om vi inte 

håller fast vi det vi äger kommer Gud förse oss med det vi behö-

ver. Det är en fråga om tillit. Att lita på att Gud vill vårt bästa 

och att vi därför inte behöver vara redo för alla tänkbara situa-

tioner. Jag är övertygad om att det är lättare att se Guds under 

i våra liv om vi inte låter våra saker stå mellan oss och Jesus. 

Lotta Karlsson 

Slappna av! Om ni 

inte vore så upptagna 

med allt som ni skaf-

far er skulle ni se vad 

Gud skänker er.  

Människor som inte 

känner Gud och inte 

vet hur han jobbar, 

de gör stor affär av 

sådana saker, men ni 

både känner Gud och 

vet hur han gör saker. 

Ta vara på Guds 

verklighet. Lita på 

Guds initiativ. Ta 

emot Guds omsorger. 

Ni ska se att alla var-

dagsbehov blir tillgo-

dosedda. 

Luk 12:29–30 från 

The Message  



2 Traditioner! 

Läger på Skeppsgården 

Samuel Karlsson passade på att 

fånga stämningen på lägret. 

Höger: Koncentrerade miner hos 

några av klubbturneringarnas 

deltagare. 

Nedan: I spänd förväntan inför 

kvällens lägerbål. 

Annika  Hedmark 

 Midsommar bild från Göran 

Äntligen kunde vi fira midsom-

mar på Väsby igen! 

Foto: Göran Strömberg (vänster), 

Lotta Karlsson (höger). 
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Fair Trade Shop och  
klimatarbetet 

Föreningen Fair Trade Shop i 

Norrköping, tidigare Världsbuti-

ken, deltar i ett långsiktigt han-

delssamarbete för att bidra till 

att småskaliga producenter får 

bättre möjligheter att själva på-

verka och utveckla sina levnads- 

och arbetsförhållanden. Två or-

ganisationer: WFTO samt Fair-

trade svarar för att så sker ge-

nom ständiga kontroller och er-

forderlig hjälp. Från Fairtrade 

utgår varje år en premie, till alla 

producenter, som skall användas 

till något som gynnar gruppen/

kollektivet. Det kan vara brun-

nar för dricksvatten eller cyklar 

till barnen som har långt till sko-

lan. Även till att bygga skolloka-

ler i närheten. Vi är ett 60-tal 

medlemmar varav ca 25 perso-

ner bemannar butiken, helt på 

frivillig basis. 

På kulturnatten firar vi 20 år 

här i butiken, som Alice Bah in-

vigde. Fairtrades nuvarande ge-

neralsekreterare är bjuden. I 

Sverige finns ett trettiotal Fair 

Trade Shop och Världsbutiker 

med samma mål, att göra det 

bättre för den lilla människan i 

tredje världen.  

Välkomna in i vår fina butik. 

Anders Wikström 

Foto: Jonas Rova 

Kyrkokonferens 

Då har Equmeniakyrkan ännu 

en gång samlats till kyrkokonfe-

rens. Efter två år med digital 

konferens var det dags att åter-

igen ses i fysisk form. Arrangö-

rerna hade dock valt att ta med 

det bästa från båda formerna och 

de formella punkterna klarades 

av digitalt innan konferensen. 

Flera av diskussionerna körde 

också igång digitalt så att frå-

gorna var förberedda när för-

handlingarna drog igång på 

plats. Det fanns tre motioner. En 

angående att protestera mot ett 

SOU-förslag rörande gårdsför-

säljning som skulle öka alkohol-

konsumtionen. Detta har Equ-

meniakyrkan redan protesterat 

mot så motionen ansågs besva-

rad. En motion rörde önskemål 

om utökad utbildning rörande 

karismatiska uttryck i pastors-

utbildningen. Det blev ett med-

skick till utredningen som pågår 

rörande pastors- och diakonut-

bildningen. Den tredje motionen 

rörde val av kyrkoledare. Det 

beslutades att det vid val av 

kyrkoledare ska krävas två 

tredjedels majoritet. Vill du veta 

mer i detalj vad som sades finns 

förhandlingarna inspelade på 

Equmeniakyrkans hemsida.  

På hemsidan finns även de tre 

gudstjänsterna och lördagskväl-

lens konsert med Magnus Helm-

ner och samtal med Charlotte 

Rörth som berättar om sitt möte 

med Jesus. Mycket sevärt. 

För mig som pastorskandidat 

var det extra spännande med 

förbönen för dem på väg ut i 

vägledningsåret och för dem som 

ordinerades. Det var ett stort 

antal som vi fick sända ut. Vi 

fick också tacka ett stort antal 

pastorer som fyllt 67 år. 

Equmeniakyrkan har beslutat 

att lägga budgetar i balans. Det 

hade gått bra 2021 och även 

2022 lades en budget i balans. 

Lotta Karlsson 

Foto: Linnea Lidskog   



4 Musik på  

Så var det Sommarmusik, den första i juli. Det 

skulle ju egentligen inte vara något program på 

gården under juli. Ja, gudstjänst, men är det 

egentligen ”program”? 

Bakom oss har vi sex musiktillfällen. Anne-Lill 

Rosenberg Eriksson var först ut och spelade och 

sjöng sånger ur frikyrkotraditionen. Publiken, 

bekant med repertoaren, sjöng med.  

Fredrik Törnvall gav en gitarrafton liksom förra 

året.  

Fem dagar senare sjöng och spelade Evelina Karls-

son och Linnea Josefsson, fast var för sig.  

Gårdsfest med en jazzgrupp bestående av Cattrin 

Wigge, Jonas Rova och Britt Eriksson. Därefter 

familjen Ozolini, som vi inte sett de senaste åren 

på grund av coviden, två cellister och en ny famil-

jemedlem Parsla, med den klaraste flickröst. Här-

lig musik från klockan 11 till klockan 14! 

 

Den 10 juni hade vi premiär för fredagsöppet på 

innergården med Fredrik Törnvall, en duktig gitar-

rist. Foto: Anders Wikström 

Extrainsatt spelade Sommargänget (13 juli) under 

en blandad timme och Gemenskap passade på att 

prata med en del av publiken. 

Gemenskap träffar två damer i skuggan på boule-

banan, Gun Lis Rosvall och Ulla Hjalmarsson, och 

visar församlingsbladet Gemenskap och ber om en 

kort intervju. Hur kom det sig att de var på ons-

dagsmusiken? 

– Affischerna. Jag bor strax intill och ser affischer-

na, berättar Gun Lis. Nu har hon tagit med en 

kompis till musikstunden. Vidare får jag veta att 

hon brukar ta tidningen i kaféet. 

Familjen Ozolini vid första gårdsfesten den 19 juni. 



innergården 5 

Nicole Biegniewska – nybliven student  på Norrkö-

pings musikgymnasium – spelade violin med 

pappa Kryspin som ackompanjatör på gitarr. Lik-

som förra året en härlig lunchtimme.  

Under augusti fortsatte musicerandet. Jackie 

Leiby spelade piano och sjöng, Diakonicentrum 

hade allsång och Sam Hellgren spelade piano 

tillsammans med Håkan Jonsäll på violin.  

Göran Strömberg 

Nicole Biegniewska med pappa Kryspin den 22 

juni. 

”Hur kommer det sig att ni är här?”  

Fyra gäster under ett parasoll. En av dem berättar 

att de varit och fikat på Vetekornet förra veckan. 

Där inbjöd Lasse Buss till lunchmusiken idag. ”Så 

jag tog med mina kamrater.” 

De var vana gäster från lördagarnas Torgkaffe – 

nästan med stambord. Inte oväntat kom frågan: 

”När ska ni börja med det igen?” 

Bild: Ulla Linder, Brit-Marie Karlsson, Janne 

Kastegård och Klas Linder. 

”Anders är min bror” blir svaret när Gemenskap 

undrar hur det kommer sig att de är här. Anders 

är alltså en av musikanterna. 

”Dom är duktiga!” Det är tradition att vi kommer 

och lyssnar på dom.” Skönt att coronan har paus, 

så det går. 

Bild: Gerd Härnbro, Anette Stafström Persson och 

Ewa Ramlöw  

Evelina Karlsson och Linnea Josefsson den 15 juni. 

Jackie Leiby den 10 augusti. 



6 Program september–oktober 

Oktober 

 2 sö 11.00 Nattvardsgudstjänst för alla 

åldrar  

Predikan: Lisa Danell 

Offerdag Equmenia 

Kyrkkaffe 

Församlingsmöte 

 4 ti 17.00 FVU  

 5 on 14.00 Onsdagsträffen i Café  

Vetekornet 

 6 to 18.30 Språkcafé 

 9 sö 18.00 Kreativ tacksägelsegudstjänst 

Predikan: Jonas Rova  

Församlingens offerdag 

Kyrkkaffe 

 13 to 18.30 Språkcafé 

 15 lö 9–17 LADDA – En dag för alla i ledar-

uppdrag  

   16.00 Lördagskul 

 16 sö 11.00 Ekumenisk gudstjänst i  

Matteuskyrkan 

 18 ti 17.00 FVU 

 20 to 18.30 Språkcafé 

 23 sö 11.00 Gudstjänst 

Predikan: Lillemor Appelvang 

Kyrkkaffe 

 27 to 18.30 Språkcafé 

 30 sö 11.00 Gudstjänst 

Predikan: Mattias Sennehed, 

studentpastor 

Söndagsskola 

Kyrkkaffe 

September 

 4 sö 11.00 Samlingsgudstjänst med  

nattvard 

Predikan: Lisa Danell 

Soon Gospel 

Församlingens offerdag 

Söndagsskola 

Kyrkkaffe 

 7 on 19.00 Bibelstudium i caféet 

Job, lidandet och vi 

Ta med en bibel 

 11 sö 11.00 Gudstjänst  

Predikan: Per Rikardson 

Sjukhuskyrkan medverkar 

Kyrkkaffe 

 

 15 to 18.30 Språkcafé 

17–18 lö–sö Församlingsläger på Falketorp  

 18 sö 11.00 Lägergudstjänst på Falketorp 

Predikan: Jonas Rova 

 20 ti 17.00 FVU   

 22 to 18.30 Språkcafé 

 24 lö 17.00 Kulturnattskonsert på gården 

Soon Gospel 

   18.00 Kulturnattskonsert på gården 

Soon Gospel 

 25 sö 11.00 Gudstjänst  

Predikan: Britt Eriksson 

Kyrkkaffe 

 29 to 18.30 Språkcafé 

RPG-Norrköping 

Den 2 juni bildades RPG-Norrköping som en lokal 

förening av Riksförbundet PensionärsGemenskap. 

En interimsstyrelse med Gunnar Asserhed som 

ordförande tillsattes. Som en lokal pensionärsför-

ening på kristen grund är den öppen för alla i Norr-

köping. Träffar kommer att genomföras i olika kyr-

kor under hösten, den 28/9, 26/10 och 30/11. Möten 

och resor för gemenskap och samhällspåverkan 

står på programmet.  

Ulla Asserhed 



Program november 7 

November  

 2 on 14.00 Onsdagsträffen i  

Immanuelskyrkan 

 3 to 18.30 Språkcafé 

 5 lö 17.00 Ljusgudstjänst 

Predikan: Jonas Rova 

Kyrkkaffe 

 6 sö 11.00 Nattvardsgudstjänst 

Predikan: Anne-Lill Rosenberg 

Eriksson 

 9 on 19.00 Bibelstudium i caféet 

Profeterna – har de något att säga 

i vår tid? 

 10 to 18.30 Språkcafé 

 12 lö 16.00 Lördagskul 

 13 sö 10.30 Drop-in-fika 

   11.00 Temagudstjänst med samtal 

Predikan: Lisa Danell 

 17 to 18.30 Språkcafé 

 20 sö 11.00 Gudstjänst för alla åldrar 

Predikan: Amy Karlsson 

Kyrkkaffe 

 24 to 18.30 Språkcafé 

 27 sö 11.00 Adventsgudstjänst 

Predikan: Lisa Danell 

Soon Gospel 

Församlingens offerdag 

Söndagsskola 

Kyrkkaffe 

Välkommen till nya onsdags-
träffen! 

I höst startar ett samarbete mel-

lan Centrumkyrkan och Imma-

nuelskyrkan, genom vilket vi 

kommer att kunna erbjuda åter-

kommande samlingar för för-

samlingarnas och stadens pen-

sionärer. Efter att både den tidi-

gare måndagsträffen och det så 

omtalade torgkaffet länge legat 

på is, känns det som att det är 

hög tid för en nysatsning på 

någonting liknande. 

Nya onsdagsträffen innebär kort 

och gott att vi träffas, umgås, 

fikar, lyssnar på levande musik, 

tävlar i frågesport med mera. 

Innehållet kan dock komma att 

ändras efter önskemål och möj-

ligheter. 

De tre första tillfällena är bo-

kade till första onsdagen i årets 

tre sista månader. Det betyder 

att premiärdatumet är den 5 

oktober, med tiden 14:00 till 

16:00. Platsen då? Ja, vi kommer 

att husera en hel del i Café Vete-

kornet och så även denna första 

gång. Ibland har vi däremot nö-

jet att kunna träffas i  

Immanuelskyrkan, vilket säker-

ligen blir ett trevligt miljöom-

byte. 

Information om vilken lokal som 

gäller kommer att finnas till-

gänglig i god tid innan varje ak-

tuell onsdag. 

Samtliga träffar kommer att 

vara helt öppna och riktar sig 

därmed till alla äldre, oavsett 

kyrklig eller kulturell tillhörig-

het. Café Vetekornet kommer 

också att vara öppet som vanligt 

under dessa eftermiddagar, men 

några av borden närmast scenen 

reserveras såklart för nya ons-

dagsträffens besökare. 

Hoppas vi ses på Café Vetekor-

net, onsdagen den 5 oktober kl 

14:00! 

Jonas Rova, diakon 

Med reservation för eventuella förändringar. 

Se också Centrumkyrkans hemsida: 

www.centrumkyrkan-norrkoping.se  

Kultur- och studieprogram i  

samarbete med  

http://www.centrumkyrkan-norrkoping.se


8 Christer – om att gå in i ny församling 

”En församling har sin historia 

med dagar att minnas. Där är en 

dag att forma gemenskap och ta 

ansvar för kallelsen att tjäna 

evangelium. Där är en dag att 

köpa mark och planera kyrk-

bygge. Där är en dag att bjuda 

samman till invigning av helge-

domen. Och sedan rader av da-

gar i högtid med glädje, med 

klingande körklanger och hög-

stämd förkunnelse av promi-

nenta predikanter. Där är dagar 

med tramp av tusen rastlösa 

barnafötter och förväntansfullt 

sorl av unga och gamla röster – 

söndagsskolfest! Där är dagar då 

ljus och tillit bryter fram i frå-

gande och sökande sinnen och 

dagar då vita dopdräkter vittnar 

om steg in i ett nytt liv.”  

Med dessa ord inledde vår pastor 

sin och vår berättelse kring hur 

det är att överlåta en kyrka mot 

bakgrund av församlingens verk-

samhet som spänner över mer än 

140 år. Jag hade som försam-

lingsstyrelsens ordförande under 

några år arbetat med frågan om 

vår församlings, Kungsholms 

Baptistförsamling, Betaniakyr-

kan, framtid. En kontinuerligt 

minskande mängd medlemmar 

genom bortgång, utflyttning och 

få inflyttningar och dop. Många 

praktiska uppgifter åvilade oss i 

ledningen kring kyrkobyggna-

dens framtid, bostadsfastigheten 

och förvaltningen av kapital mm, 

när församlingen väl beslutat att 

lägga ned församlingen. 

En församling där mina föräld-

rar, farföräldrar, vänner och le-

dare betytt så mycket för mig 

under livet. Där jag verkat i sön-

dagsskolan, juniorförening, ung-

domskör, kyrkokör, församlings-

ledning etc.  

Många tankar gick naturligtvis 

genom huvudet: gör vi rätt mot 

vår historia och framtid samt 

inte minst vart ska jag själv ta 

vägen. 

Ett naturligt steg hade varit att 

söka gemenskapen i Norrmalms-

kyrkan i Stockholm, där jag hade 

och har många kontakter. Nu 

har vi vårt fritidsställe i Jursla 

och jag har under åren från och 

till besökt gudstjänster i Cent-

rumkyrkan och upplevt den goda 

atmosfären och vänligheten. En 

viktig faktor för mig var att 

känna att jag skulle trivas med 

församlingens medlemmar. Jag 

samtalade med pastor Marga-

reta om mitt eventuella medlem-

skap och kände direkt värmen. 

Många var de stunder när jag 

även talade med min dåvarande 

pastor och vän, Birgit Karlsson. 

Även hon tyckte att det var en 

god idé att ta steget till Norrkö-

ping och Centrumkyrkan. 

Nu har jag varit medlem i snart 

fem år och jag har hunnit både 

sjunga och predika och även 

delta i kapitalförvaltningen i för-

samlingen. Det har gjort att jag 

hunnit bekanta mig med många 

medlemmar och även hunnit 

samtala med några relativt unga 

sökare om vikten att förvalta sin 

tro i en omgivning där man kän-

ner tillit och glädje i gemenskap-

en. Dessutom är min absoluta 

uppfattning att jag får ut så 

mycket mer av min tro om jag 

engagerar mig i församlingsar-

betet där jag kan bidra med nå-

got. 

Jag njuter av det stora engage-

manget kring alla de uppgifter 

som åvilar en församling och 

som väl speglas i församlingsbla-

det och är glad över mitt försam-

lingsval. 

Christer Sjöström 

 

Foto: Göran 
Strömberg 



Församlingsnytt 9 
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Ladda 15 oktober 

Region Öst ordnar en ledardag 

på sju olika platser – samma tid, 

samma innehåll. Centrumkyr-

kan är en av dessa sju mötes-

platser och församlingar i vår 

närhet kommer till oss. Dagen 

innehåller storsamlingar, semi-

narier, tid för samtal, fika och 

andakt.  

Delar av innehållet är gemen-

samt i form av digitala sänd-

ningar, medan övrigt program är 

lokalt. Dagen börjar 9.30 med 

fika och avslutas cirka 16.  

Mer detaljerat schema kommer 

inom kort, håll utkik på hemsi-

dan! Hör av dig till Lisa eller 

Jonas för anmälan eller frågor.  

Information om  
Immanuelskyrkan 

Immanuelskyrkan i Norrköping 

har påbörjat en process för att 

upplösa sin församling. Reakt-

ionen har varit förstående, men 

det finns också ett stort vemod. 

Varje medlem i Immanuelskyr-

kan får själv välja om man vill 

söka medlemskap i en annan 

församling. Styrelsens linje och 

förslag är att man går in hos oss 

i Centrumkyrkan. Nu har 40% 

svarat att de vill följa med till 

Centrumkyrkan, ca 25% väljer 

en annan församling, ca 30% 

väljer att avsluta sitt försam-

lingsmedlemskap och några har 

ännu inte bestämt sig. 

Det första beslutet om upplös-

ningen av församlingen tas på 

församlingsmöte den 11 septem-

ber. Det slutgiltiga beslutet sker 

vid årsmötet den 11 mars 2023. 

Centrumkyrkans styrelse har 

kontakt med Immanuelskyrkans 

styrelse för att prata om hur 

övergången och så småningom 

välkomnandet av nya medlem-

mar kan se ut. Vi vill skapa så 

goda förutsättningar som möjligt 

för de som önskar komma in i 

vår gemenskap. 

Be gärna för Immanuelskyrkan.  

Styrelsen 

 

Sociala medier 

Brukar du kolla Facebook eller 

Instagram ibland? 

På Facebook kan man följa  
Centrumkyrkan i Norrköping 

för att få lite påminnelser om det 

som händer i kyrkan.  

Vi finns också på Instagram där 

vi heter centrumkyrkan.nkpg. 

 

Julkaffe i Café Vetekornet 

lördagen den 3/12 kl 10–13 

Smörgåsar, hembakat  

kaffebröd 

samt lotteri med åror 

Ekonomirutan 

”Den som har goda marginaler i 

sin ekonomi kan behöva ge 

mer”, säger Per Ansgar som är 

styrelseledamot i Equmenia-

kyrkan, i en intervju i Sändaren 

(nr 30–31/22). 

Han konstaterar att de ökade 

kostnaderna gör att de som har 

låga löner måste vara mer för-

siktiga med sina utgifter vilket 

kan påverka givandet till såväl 

samfundet som den lokala för-

samlingen. Han uppmanar där-

för dem med goda marginaler i 

sin ekonomi att ge extra gene-

röst. För samfundets del är det 

extra tydligt i länder som Kongo 

och Indien där prisökningarna 

får mer dramatiska förändring-

ar. 

Även vår församling drabbas av 

de ökade kostnaderna med 

högre avgifter för el och vatten 

och ökade livsmedelspriser på-

verkar Café Vetekornet.  

I dagsläget har vi en budget för 

församlingen med ett under-

skott på 913 000 kr.  

Ingen ska behöva ge över sin 

förmåga, men bara du själv vet 

vilka möjligheter du har att bi-

dra till att vi kan täcka våra 

kostnader. 

Kassören 

Gemenskapshelg 17-18 sept 

Anmäl dig nu till  

Falketorpslägret!  

Ring till Lisa (073-071 66 62)

eller fyll i anmälan på  

hemsidan. 



10 Barn– och ungdomssidan 

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 
 

Centrumkyrkan är en del av Equmeniakyrkan 

 

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 
 

Tryckt i Centrumkyrkan, Norrköping 

Manusstopp nästa 
nr: 10 nov 2022 

Babysång 

Nu är det dags att börja med 

babysång igen! Monika Svärd 

håller tillsammans med pastor 

Lisa i babysång på tisdagar 9.30

–11.00. Förutom gemenskap och 

sång finns det enkelt fika att 

köpa. Vi hoppas träffa både nya 

och gamla bekantskaper. Start 

27 september.  

Lördagskul 

Gänget som träffas på Lördags-

kul är 7–11 år och fulla av energi 

för att hitta på roliga saker! 

Ledare är som tidigare Anna 

Hellman, Dace Strause och 

pastor Lisa. Vi leker, har andakt 

och fikar ihop. Datum: 15 okt och 

12 nov kl 16–18.  

Gudstjänster för barnen 

Vissa söndagar under hösten 

erbjuds det söndagsskola. Vi 

anpassar efter vilka barn som är 

där och försöker göra det till en 

meningsfull och rolig stund! Vi 

börjar alltid med en samling där 

vi läser en bibelberättelse, sam-

talar och ber, sedan har vi en 

aktivitet av något slag. 4 sep, 30 

okt, 27 nov.  

Den 2 oktober och 20 nov är det 

gudstjänst för alla åldrar. Peda-

gogiken är anpassad för barnen 

men gudstjänsten är till för alla!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dessa gudstjänster är hela för-

samlingens angelägenhet – det 

är ett gyllene tillfälle att se och 

lära känna barn och föräldrar! 

Under några tillfällen i höst 

finns också möjlighet att dröja 

kvar efter gudstjänsten och äta 

lunch för att prata eller leka 

mer! Föräldrar har tagit initiati-

vet men alla är välkomna för 

mer gemenskap. Var och en 

ordnar sin egen lunch, det går 

bra att köpa på stan eller ta med 

matlåda. Datum: 4 sep, 2 okt 

(samtidigt som församlingsmö-

tet), 30 okt, 20 nov. 

Pastor Lisa 

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

