GEMENSKAP
Centrumkyrkan
i Norrköping

Kära vänner
Vi har just haft årsmöte. Det var ”ett redigt möte” som min
morfar Gustav ofta sade, han var ordförande i Sandsjöfors Alliansförsamling i mer än 20 år. Vårt årsmöte var ett härligt möte
och jag konstaterar att de närmare 170 olika rollerna i Centrumkyrkan inte var något problem att besätta. Vi har en god och
varm arbetsgemenskap i församlingen där vi hjälper varandra.
Det är mycket som förändras och påverkar vår gemenskap på
olika sätt; då är det gott att veta att vi har ett starkt fundament
i vår tro på Jesus Kristus som världens frälsare.
Det är gott att mötas i verkligheten; tänker på kyrkkaffe,
församlingsmöten och alla de arbeten och aktiviteter som också
är möten mellan människor. Alla är viktiga. Vi möts också i
”cyberspace” som mejl, sms och chatt. Vidare har vi Alpha,
måndagsträffen, körerna, Vetekornet och flera andra fantastiska mötesplatser mitt i våra liv. Låt oss använda dom!
Jag tror vi hittat en bra form för våra församlingsmöten där vi
har en öppen diskussion som vi måste ha för att kunna ta bra
beslut som vi kan stå bakom. Det är jätteviktigt för mig som
ordförande att få höra församlingens tankar, idéer och erfarenheter.
Ekumeniken ligger mig varmt om hjärtat och jag tror på en ökad
ekumenik i Norrköping där Centrumkyrkan har betydelse. I det
större sammanhanget är Equmeniakyrkan en spännande
bekantskap och vi lär oss mer och mer om varandra. Jag vill
under 2015 arbeta för att våra möten ska bli värdefulla och
intressanta, jag ska prya i Vetekornet, gå på måndagsträffen,
lyssna på kören och jag ser fram emot församlingsmöten där vi
tillsammans diskuterar och tar beslut, stora och små.
Vi ses snart
Billy Josefsson, ordförande
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Kristna och politiken

Hur är det att vara kristen i politiken? och Varför är man i politiken som kristen?
Gemenskap, via Göran Strömberg, ställer frågorna till två politiker med kristet engagemang,
Rikard Carlsson och Gunnar Asserhed. Här är svaren i sammandrag:
Rikard Carlsson

Matteus 7:12 – den gyllene regeln.
Det är i politiken som ’allt vad ni
vill att människorna ska göra för
er, det ska ni också göra för dem’
är mest möjligt. Därför har jag
engagerat mig politiskt. Jag ser
Jesus som den förste socialisten
och jag tycker att hans förkunnelse stämmer bra med den socialdemokratiska ideologin. Inom det
socialdemokratiska partiet, det är
ju ett parti med stor spännvidd,
finns höger och vänster och jag
befinner mig oftast till vänster.
Man kan inte använda religiösa
argument i den politiska debatten,
det bottnar inte i partiet. Där är
det mest ’vad kejsaren tillhör’ som
gäller. Det finns en uppdelning

Gunnar Asserhed

Jag gick inte in i politiken för att
jag är kristen. Det var snarare
mitt samhällsintresse. I mitt
föräldrahem diskuterade vi
samhällsfrågor och det intresset
gjorde att jag följde med på en träff
i Folkpartiets ungdomsförbund
och på den vägen går jag fortfarande.

Ingen religion, tycker jag, ska
ensidigt få diktera samhällets
lagar. Fariséernas utmaning hur
man skulle förhålla sig till skatt
ska gälla också i den svenska politiken. Kejsaren är kejsaren och
Gud är Gud. I liberal ideologi är
det människan som ska ha valmöjligheten till religion, inte staten.
Men den kristna värdegrunden
har varit en kompass i mitt politiska arbete. Liknelsen om den
barmhärtige samariern, där det
klargörs hur man ska förhålla sig
till sin nästa, är modellen som jag
har försökt verka för under mina
40 år i landstingspolitiken. Samariern gick längre än bara en akut
insats. Han bemödade sig om att
mannen var omhändertagen, han
betalade konvalescensen och utlovade även att söka upp ’patienten’
efter en tid.
Palliativ vård i form av Linnéaenheten och LAH i Norrköping, som
jag som sjukvårdslandstingsråd
tog initiativet till att införa.
Arbetet med husläkarreformen är
exempel på politik där min kristna
tro har väglett mig.

mellan vad som hör till politiken
och vad som hör till religionen. Det
jag tycker är jobbigt i det politiska
arbetet är inte klyftan mellan Gud
och kejsaren, utan lögnerna. Det
stör mig oerhört att man så gärna
vill ta politiska poäng med rena
lögner. Det ökar dessutom politikerföraktet.
Ämnet för dagen i alla sammanhang är valfrihet; välja vård, välja
skola, välja hemtjänst och så
vidare. Inom politiken ska denna
frihet att välja övergå i beslut
trots skiljaktigheter.
Jag tror att allt går att övervinna,
även skiljaktigheter i politiken.
Där kommer min kristna tro in.

För framtiden är det viktigt att det
finns kristna som vill engagera sig
i politiken. Inte bara för enskilda
sakområden, som det ofta har
blivit, utan för helheten och
samhällsinriktningen. Kristna
behövs mer än någonsin i politiken!

Centrumkyrkan i Norrköping
Centrumkyrkans församling i
Norrköping är en del av Equmeniakyrkan.
Vid årsmötet den 11 februari
2012 beslutade Norrköpings
Baptistförsamling och Metodistförsamlingen i Norrköping att
gå samman i en ny församling.
Församlingens verksamhet är
öppen för alla som vill delta.
Equmeniakyrkan bildades
genom sammanslagning av
Metodistkyrkan, Baptistsamfundet och Missionskyrkan vid
den gemensamma årskonferensen i Stockholm 2011.
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Kan vi tro på församlingen?
En mörk tisdagskväll i januari
upplevde vi en mycket inspirerande kväll tillsammans med
Gunnel Noreliusson i Café Vetekornet. Gunnel är anställd som
församlingsutvecklare i Region
Öst i Equmeniakyrkan.

Utgångspunkten var Centrumkyrkans tre ledord att församlingen
ska vara en Mötesplats, Växtplats
och Gudstjänstplats med tillägget
Viloplats. ”Sannerligen, jag säger
er: om vetekornet inte faller i
jorden och dör förblir det ett
ensamt korn. Men om det dör ger
det rik skörd” (Joh. 12:24). Hur får
vi liv i dessa ord?
På en mötesplats är det viktigaste
att bli sedd som den jag är av mina
medmänniskor och av Gud. Jesus
är en förebild som visade
människor respekt. Alla som
mötte honom blev berörda. Gunnel
betonade starkt kyrkvärdarnas
betydelse för ett positivt möte.
”Man blir inte gammal av ålder
utan av att inte växa.” Vi behöver
hjälpa varandra att se, utveckla
och utnyttja de gåvor som var och
en av oss fått.

Foto: Göran Strömberg

Livet är det primära. Gudstjänsten måste vara en del av det
liv vi lever. Jag längtar dit! Gud
vill använda dig som du är.
Alla behöver en viloplats. Hur gör
vi det tydligt i kyrkan? Vi måste få
tid att reflektera och be. ”Om du
får en fråga om en uppgift, ge dig
tid att tänka och be innan du
svarar.”
Vi fick alla en uppgift nämligen
att skriva ned tre saker som vi
upplever som gott i församlingen
och tre som vi vill utveckla. Vi har
mycket bra i församlingen, exempelvis gudstjänster, Café Vetekornet, Måndagsträffen, Soon
Gospel. Barn och Ungdomar,
Alpha, trygghet, gemenskap,
värme, samarbete. Samtidigt kan
vi konstatera att allt måste växa
och utvecklas, även det som är
gott.
Gunilla Arlinger

Navet i allt vi gör är gudstjänsten.
Alla aktiviteter vi har ska kunna
ha sin plats i gudstjänsten. Vi
behöver hyvla ned våra trösklar.

Årshögtid i vår kyrka, lördagen den 7 februari och söndagen den 8 februari
Det är en vacker vinterdag med
solsken, isblå himmel och gnistrande snö. Vi (Johan och jag) har
just kommit hem från söndagsgudstjänsten i Centrumkyrkan
och jag bär med mig värmen av
gemenskapen med vännerna i
församlingen.
Igår var det församlingens
årsmöte med tillbakablickar över
året som gått och tankar framåt
inför det år som nyss börjat.
Förhandlingarna genomfördes
med fast hand, fikat avnjöts med
trivsamma samtal och vi
uppmärksammade Siw på expeditionen som under 25 år tagit hand
om vår församlings administrativa arbete (och mycket mer!!).
Många människor är engagerade
på olika sätt i vårt församlingsarbete och alla är viktiga, allt arbete
värdefullt.
Idag var det årshögtidsgudstjänst
och den genomsyrades av tema

Ljus! Soon Gospel började så stämningsfullt med ”Gud är ljus, inget
mörker finns i Honom ...”. Barnens
ljus tändes och sen gick barnen till
sin gudstjänst som numera heter
”Små Frön”. Vi sjöng psalmer om
ljuset, en om att ”Gud är hos oss,
ljus i natten, för att hjälpa oss att
våga ...” (PsoS 818). Vi hörde i
bibelord och predikan om vårt
beroende av Ljuset ”Men om vi
vandrar i ljuset, liksom han är i
ljuset, då har vi gemenskap med
varandra.” (1 Joh 1:7). I ljusbäraren tändes ljus efter ljus medan
vi bad: för bönekorgens innehåll,
våra egna böner, och våra gemensamma böner. Soon Gospel avslutade med en underbart vacker
sång som översatt till svenska sa:
”Håll mig nära Dig”, en förutsättning för att kunna gå in i det nya
året och vara ett ljus för våra
medmänniskor.
Monika Svärd

Gunilla Arlinger tackar Gunnar
Hemming (Gutte-keyboard) för mer än
60 år av församlingsmusik.
Foto: Göran Strömberg
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På gång

Tillsammans på Skeppsgården sommaren 2015
Centrumkyrkans familjeläger på
Skeppsgården är en lägervecka
och samtidigt en semestervecka.
Det är en vecka där nästan alla
”måsten” är bortrationaliserade, i
stället finns det många erbjudanden. På Skeppsgården kan du
delta i bibelstudier, lägerbål, bad,
solbad, boccia, brännboll, fotboll,
tipspromenader, marknad m.m.

Capella Ecumenica 50 år
Kristi Himmelfärdsdagen år 1965
invigdes Capella av Biskop
Ragnar Askmark. Representanter
från tio kyrkor och samfund stod
runt altaret och man läste ”Så
skall det bliva en hjord och en
herde”.
Kristi Himmelfärdsdag den 14
maj 2015 firas 50-årsjubileet med
representanter från kristna
kyrkor och samfund. Biskopen i

J.S. Bach 330 år!
Flera har hört mig säga detta:
”Jag spelar inte Bach, för det är
det så många andra som gör. Och
de kanske spelar honom bättre än
vad jag gör!” Och eftersom han
föddes 21 mars 1685 är det Bachår
i år – igen!
Men jag måste erkänna, att Bach
har haft en central plats under
min tid som orgelelev och att han
fortfarande intar en central plats i
mitt vuxna liv som organist. Om
inte annat för att man kan
vidmakthålla sin spelteknik på ett
alldeles utmärkt sätt genom att

och tillsammans lagar vi all den
goda maten. Lägret är till för alla;
alla är välkomna att delta i
församlingens läger på Skeppsgården.
Skeppsgården är en lägergård som
ligger vid en skyddad vik i Misterhults skärgård ca 5 mil söder om
Västervik. I huvudbyggnaden
finns sex flerbäddsrum med två
till åtta sängar. De
fyra stugorna har var
och en fyra sängar och
en bäddsoffa, kök och
kylskåp. Det finns åtta
husvagnsplatser med
elstolpar och tältplatsen rymmer tillräckligt många tält. I
separat byggnad finns
toaletter och duschar.
Den gamla ladan är
Linköpings stift, Martin Modéus,
kommer att predika.
Den 14 juni firar Centrumkyrkan
sin gudstjänst där. Pastor Margaretha predikar och kören sjunger
under
Henric de
Kosters
ledning.

ombyggd till kyrka och klockstapeln kallar till gudstjänster och
bibelstudier. I lägerköket finns
kylar, frysar, stekhäll, spisar och
till glädje för många en effektiv
diskmaskin. Till lägergården hör
egen badplats och brygga med
roddbåtar och kanoter.
Tillsammans på Skeppsgården
börjar den 4 juli och slutar den 10
juli. Håll utkik efter anmälningsfolder i kyrkan och på församlingens hemsida,
www.centrumkyrkan-norrkoping.se.
Sista anmälningsdagen är den 15
juni.
Anders Eriksson

tjänsterna. Anmäl till expeditionen om du behöver skjuts. Vi
brukar starta från Centrumkyrkan kl 9 för samåkning.
Margareta Jacobsson

Välkommen
med till
båda gudsregelbundet spela hans orgelkompositioner. Att Bach dessutom
inom många områden var en
pionjär med nytänkande och med
klangliga experiment glöms ofta
bort.

Sätten att spela hans musik på
har ändrats under årens lopp,
mest på grund av antaganden
grundat på viss dokumentation.
Min musikaliska uppfostran
däremot har sin grund i den s.k.
Mendelssohnska skolan, där det
finns en viss direktkoppling till
Bach, vilket jag är stolt över. Vill
ni höra hur jag tolkar några av
Bachs orgelverk är ni välkomna
till kyrkan lördag 18 april kl 16.
Då spelas såväl små som stora
orgelkompositioner!
Henric de Koster

28 lör
29 sön

21 lör
22 sön

10 – 12.30 Torgkaffe
11.00
Palmsöndagsgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Kören
Små Frön
Kyrkkaffe

Måndagsträffen Solsken, solsken
– J.A. Hultmans levande öde
10 – 12.30 Torgkaffe
11.00
Tillsammansgudstjänst med Centrums
tonår
Kyrkkaffe

10 – 12.30 Torgkaffe
14 – 17.00 Seminarium
Våga drömma – var du än är i livet
Servering
11.00
Gudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Små Frön
Kyrkkaffe
18.00
Gospelgudstjänst
Predikan: Magnus Carrö
Sång: Soon Gospel

16 mån 14.00

15 sön

14 lör

7 lör
8 sön

Nattvardsgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén och Lillemor
Appelvang
Sång: Lena Hägle
Små Frön
Kyrkkaffe

Måndagsträffen
Reseminnen från Brasilien med Gunilla och
Stig Arlinger
10 – 12.30 Torgkaffe
11.00
Cafégudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Kören
Kyrkkaffe

11.00

2 mån 14.00

MARS
1 sön

30 tors

26 sön

19.00

18.00

11.00

Valborgsmässofirande
Väsby sommarhem

Konsert
Söderköpings kammarorkester
Tillsammansgudstjänst med Små Frön
Kyrkkaffe
Vårkonsert
Kören, Soon Gospel och Förenade Brass

25 lör

18.00

Måndagsträffen Tre slott och en kyrka
med Christina Tenselius

11.00

20 mån 14.00

19 sön

16.00

18 lör

Orgelkonsert J.S. Bach 330 år
Henric de Koster
Gudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Musik: Förenade Brass
Små Frön
Kyrkkaffe
Församlingsmöte

10 – 12.30 Torgkaffe
11.00
Gudstjänst
Predikan: Lillemor Appelvang
Musik: Näckrosorna
Kyrkkaffe

11.00

5 sön

Långfredagsgudstjänst med nattvard
Predikan: Margaretha Rudén
Musik: Siân och Henric de Koster
Påskdagsgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Körgrupp
Kyrkkaffe

11 lör
12 sön

11.00

APRIL
3 fre

Program
1 mars – 7 juni 2015
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1 mars – 7 juni 2015

Program
6

MAJ
3 sön
11.00

Nattvardsgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Gott&Blandat
Små Frön utflykt
Kyrkkaffe
Måndagsträffen Våren i ord och ton
Barbro Fjällgård medverkar
Gudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Kyrkkaffe
Gudstjänst
Predikan: Margaretha Ekstrand
Kyrkkaffe
Sångudstjänst
Evangelistkvartetten

11.00

Cafégudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Anna Hellman
Kyrkkaffe

Pingstgudstjänst
Predikan: Per Rikardson
Sång: Kören
Kyrkkaffe
Konsert med Norrköpings Vokalensemble

11.00

16.00

11.00

18.00

11.00

11.00

4 mån 14.00
10 sön

17 sön

24 sön

31 sön

JUNI
7 sön

Nattvardsgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Kyrkkaffe

Med reservation för eventuella förändringar.
Se också Centrumkyrkans hemsida:
www.centrumkyrkan-norrkoping.se
Alla kulturprogram i samarbete med

Församlingens offerdagar
3 – 5 april Påskhelgen

Deltagande i nationella offerdagar
8 mars Pastors- och diakonutbildningar
19 april Missionen i Sverige

VÅGA DRÖMMA – var du än är i livet

Lördag 14 mars kl 14.00 i Vetekornet
Har du drömmar som gått
i kras? Varför blev inte
livet som du tänkt? Hur
hanterar vi som församling människors olika
livssituationer? I seminariet Våga drömma möter
du Ninna Ekstrand, fotograf, grafisk formgivare
och kommunikatör och
AnnaMaria Bergqvist,
sångerska och pastor.
Utifrån våra egna liv
berätter vi om singelliv, äktenskap, barnlöshet och skilsmässa. Vi delar med oss av hur vi har fortsatt att
drömma trots att livet inte blivit som vi tänkt. Seminariet varvas med våra egna sånger och bilder och vänder
sig till alla oavsett livssituation. Under fikat finns tid för
samtal och frågor.

Anledningen till att vi gör detta är att vi har sett alltför
många som har slutat att drömma när livet inte blivit
som de tänkt. Därför vill vi, genom seminariet, ge tillfälle
att lyfta dessa frågor i församlingen och visa på att det
går att fortsätta drömma oavsett livssituation, civilstånd
eller tuffa livserfarenheter. Gud har alltid en väg framåt!

Församlingsnytt
HÖGTIDSDAGAR
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Ny adressbok

Kyrkokonferensen

Vid årsmötet hade Anders
Eriksson några provkopior av nya
adressboken som delades ut. Den
utgår ifrån en ny databas och som
förväntat var det en del fel. Ny
upplaga kommer om några veckor
när den har blivit rättad.

I år hålls Equmeniakyrkans
kyrkokonferens i Svenska Mässan
i Göteborg, torsdag till lördag 1416 maj. På kvällarna anordnas
olika evenemang av församlingar i
Göteborg. De bjuder också in till
gudstjänst söndagen 17 maj i
respektive kyrka.

Har du sett nya adressboken och
upptäckt något som är fel? Skicka
då ett mail till
exp@centrumkyrkan-norrkoping.se

HEMGÅNGNA

Ordinationsgudstjänsten är på
lördagskvällen i Svenska Mässan.
Årets tema är: Förvandla
världen!

MÅNDAGSTRÄFFEN
Alltid kl. 14.00
2 mars Reseminnen från
Brasilien
16 mars Solsken, solsken
20 april Tre slott och en kyrka
4 juni Våren i ord och ton

FVU för vår ungdom
Alltid kl. 18.00
10 mars
7 april

Evelina funderar
Jag har varit del av församlingen,
som nu heter Centrumkyrkan
men som tidigare hette Baptistkyrkan, i hela mitt liv. Under min
livstid har jag haft fem ungdomsledare. Först var det Lotta Suu,
sedan kom Vilhelm Ekhem och
efter honom Samuel Östersjö följd
av Liz McGuire följd av vår nuvarande ungdomsledare Frida
Petersson, som dock är föräldraledig för tillfället. Jag tycker att
det har varit bra att vi har haft så
många olika människor på posten
som ungdomsledare. Visserligen

kan det vara bra att ha samma
ungdomsledare under en längre
tid så att denne kan bygga upp ett
arbete i församlingen och följa
ungdomarna upp i åldrarna, men
att få in nya människor med nya
idéer är också väldigt bra, särskilt
om medlemmarna i församlingen
byts ut väldigt lite.
De ungdomsledare som vi har haft
har alla skapat något nytt i
församlingens barnverksamhet
genom att sätta sin egen prägel på
det som den förre efterlämnade
och skapa nya traditioner, tankar
och idéer. Vi ungdomar har fått

möta olika sätt att se på tro, en
ungdomsledare lämnar ju vidare
sin tro till sina ungdomar på ett
sätt och då är det verkligen bra att
få se olika sätt att tro på och olika
sätt att utöva tro. Till exempel fick
Samuel in lovsången i församlingen och med Liz fick vi
ungdomar se ett amerikanskt
perspektiv på tro. Jag tror verkligen att det är nyttigt att få sin
andliga undervisning från många
olika personer, särskilt eftersom
andlig undervisning senare i livet
kan komma från vem som helst.
Evelina Karlsson
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Några löftesrika tankar om
Små Frön
För ett antal år sedan (när Lotta
Suu var anställd) började vi med
ett nytt material och en ny metod
för barnens gudstjänst. Söndagsskola kändes som ord gammalt,
förlegat och fyllt med associationer till flanellograf och
liknande. Då beslöt vi att byta
namn på vår undervisning för
barn till Löfteslandet eftersom det
var namnet på det nya materialet
och konceptet. Nu är det hög tid
att byta namn igen. Varför?
undrar du kanske. Det finns flera
anledningar. Löfteslandet är ett
material och ett koncept. Vi har
sedan flera år använt ett annat
material men fortsatt att använda
konceptet för Löfteslandet. Det
senaste året har vi dock lämnat
även konceptet och därför känns
det som falsk marknadsföring att
kalla verksamheten Löfteslandet.
På ledarsamlingen inför vårterminen tog vi därför upp namnfrågan till diskussion och många
förslag stöttes och blöttes. Till slut
kom vi fram till att ”Små Frön” var
ett namn som uppfyllde våra
kriterier. Vi ville att namnet
skulle vara öppet så att människor
utanför kyrkan inte skräms bort
av att det heter något med Gud,
Jesus, bibel, eller liknande. Vi
ville ha ett namn som vi kunde

Ungdomssidan
fylla med innehåll, som var kort,
på svenska, begripligt, barnsligt,
kul men samtidigt med ett djup
och så ville vi att det nya namnet
skulle fungera även om vi byter
material. Små Frön är ett sådant
namn. Visst fanns det förslag som
var kortare som ”livat” men det
kändes lite för ytligt och kanske
obegripligt för barn. Vi pratade
även om att återgå till ordet
söndagsskola men ”skola” saknar
numera en del av den positiva
klang som fanns då begreppet var
nytt.
När vi pratade om ”Små Frön”
tänkte vi på barnen som små frön.
Vilket barn har aldrig fått höra att
det är ett busfrö? Med namnet
Små Frön vill vi att även busiga
barn ska känna att de är
välkomna till oss. Vi tänkte också
på att vi vill så Små Frön av tro
och bibelkunskap i barnen. Med
rätt förutsättningar och
omvårdnad kan dessa Små Frön,
barnen och tron, växa och bli stora
tillsammans. ”Jag planterade,
Apollos vattnade, men Gud gav
växten.” står det i 1Kor 3:6. Det är
vad vi ledare för Små Frön vill
bidra till!

Centrumkyrkan i Norrköping
S:t Persgatan 113
602 33 Norrköping
Pg: 57 71 25-8
Bg: 841-4377
Bank: 6591-161 094 562
Tel: 070-393 82 88
E-post: exp@centrumkyrkan-norrkoping.se
Hemsida: www.centrumkyrkan-norrkoping.se
Caféföreståndare
Åsa Börjesson
Tel. Café 011-13 58 32
vetekornet@vetekornet.se
www.vetekornet.se
Övriga telefonnummer
Café, kök, kyrktorg och musikrum 011-13 58 32

Centrums Tonår
6/3 Gudstjänstplanering med
lite bak
14/3 Torgkaffe
20/3 Övning och filmkväll
17/4 Gäst
30/4 Valborgsövernattning på
– 1/5 Väsby Sommarhem
15/5 Uppdragsjakt
29/5 Avslutning(sfest)

Små Frön
1/3
15/3
29/3
19/4
3/5

En storm som lyder
Jag fick ett uppdrag
Det räckte till
Han Lever!
Avslutning med utflykt (om
vädret tillåter)

Tillsammansgudstjänster
22/3 Tillsammansgudstjänst med
Centrums tonår
26/4 Tillsammansgudstjänst med
Små Frön

Karin Nilsson

Expeditionen är öppen tis – tors 8.30 – 9.30, 10.00 – 11.30
Besöksingång från gården. Om vi inte svarar under denna tid, tala
in ett meddelande, så ringer vi upp så fort vi kan.
Pastor
Margaretha Rudén, tel: 070-222 22 88
pastor@centrumkyrkan-norrkoping.se
Barn- och ungdomsledare
Frida Lundstedt Petersson, tel: 072-228 22 88
ungdomsledare@centrumkyrkan-norrkoping.se
Expeditionssekreterare
Siw Johannesson, tel: 070-393 82 88

Redaktionskommitté:
Gunilla Arlinger, Anders Eriksson, Lotta Karlsson, Siân de Koster,
Göran Strömberg, Elisabeth Strömberg.
Manusstopp nästa nr:
Ansvarig utgivare: Claes Jönsson
22 maj 2015

