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I'll be home for Christmas (If only in my dreams)
Jag kommer att vara hemma i jul (om så bara i mina drömmar)
Den här sången lanserades 1943. Det var Bing Crosby som sjöng
den och den adresserades till alla soldater som stred utomlands
under andra världskriget. Den rörde verkligen vid amerikanernas hjärtan både hos soldater och civila. Många har sedan
dess spelat in den.
Det är något särskilt med julen.
Jag minns första gången jag firade jul utan min familj då jag
tjänstgjorde uppe i Hälsingland. Det gick bra men det var ändå
något som fattades. Jag var ju inte hemma hos mina nära och
kära.
Julen väcker starka känslor, både positiva och negativa beroende av vad man har med sig i ryggsäcken. För många är det
svårt. Så mycket känslor väller upp därför att julen inte varit så
som den beskrivs i reklamens, böckernas och filmens värld. Jag
undrar varför julen har en sådan särställning och varför just den
är så laddad. Både på ont och gott.
Många flyktingar firar i år sin första jul på en ny och främmande
plats. Många har skilts från sina familjer och känslorna blir
extra starka denna högtidshelg.
När vi läser om den första julen i bibeln så var den så långt ifrån
idyll man kan komma. När Gud skulle födas in i den här världen
så fanns ingen plats för hans mor att föda. Hon blev hänvisad till
ett ställe där djuren bodde. Landet han föddes i var ockuperat av
den romerska stormakten.
Redan som liten hotades hans liv. Kung Herodes hade hört att
en judekung fötts och såg sin maktposition hotad. Han beordrade sina soldater att alla pojkar under två år skulle dödas.
Jesus föräldrar fick fly med den lille bebisen till Egypten för att
undkomma soldaternas svärd.
Gud har själv delat den tillvaro som så många upplever i vår
värld idag.
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Låt oss tillsammans ta
emot julens budskap
som ängeln sa till
herdarna som var ute
och vaktade sina får:
”Var inte rädda. Jag
bär bud till er om en
stor glädje, en glädje
för hela folket. Idag har
en frälsare fötts åt er i
Davids stad, han är
Messias, Herren”.
Lukas evangelium
2:10–11.
Pastor Margaretha
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Julkrubbans historia
Vid reformationen gjorde den
protestantiska kyrkan rent hus
med den helgondyrkan, som var
ett viktigt inslag i den katolska
religionsutövningen.
Med ett enda undantag upphörde
vördandet av helgonen. Undantaget var den helige Franciskus av
Assisi – ”Guds lille fattige”. Han är
än idag, nära 800 år efter sin död,
i högsta grad uppmärksammad
och aktuell även i sekulariserade
länder som Sverige. De franciskanska munk- och nunneordnarna omfattar för närvarande ca
1 million medlemmar spridda över
hela världen. 1980 utsågs han av
påven till ett av Europas skyddshelgon. Franciskus blev ekologins
särskilda skyddshelgon.
Hans fattigdomsideal inspirerar
än idag många unga människor,
som söker djupare värden i livet
än den ensidiga inriktning på
materiell välfärd som är så dominerande i vår tid.
Så här års är han dessutom
aktuell på ett alldeles särskilt
sätt. I nästan varje hem, kyrka och
shoppinggalleria kan man till jul

se en krubba med scenen från
Betlehem och Jesu födelse. Inte
många vet att denna sed med
julkrubba går tillbaka på en
händelse i Franciskus liv. Han var
vid denna tid mycket vördad och
respekterad och betraktades av
sin omgivning närmast som ett
blivande helgon.
Så här gick det till:
När julen närmade sig år 1223,
uppsökte han en av sina vänner,
storgodsägaren i Greccio, en by
utanför Franciskus hemstad
Assisi. På dennes marker, fanns
det ett berg med talrika grottor
och klyftor. Här ville Franciskus
fira en julnattsmässa med mycket
konkret utformning. Bl.a. ville
han att man i en av grottorna
skulle arrangera ett riktigt stall
och där placera en oxe och en åsna.
Mellan oxen och åsnan skulle det
vara en krubba med ett litet barn
i.
På själva julaftonen var befolkningen i trakten runt omkring
väldigt undrande över vad Franciskus och några av hans vänner
egentligen höll på med uppe på
berget. När de så fick klarhet i vad

det handlade om begav de sig
framåt natten upp till grottan där
Franciskus och de andra höll till.
De kom vandrande uppför bergets
branta stigar med facklor och ljus
i händerna för att lysa upp den
mörka natten. Under de stora
träden blev det alldeles ljust.
Mellan klipporna kastades ekot
från de fromma människornas
psalmsång när de vandrade upp
mot den plats där Franciskus
väntade för att tillsammans med
dem fira julnattens mässa.
För alla blev detta en oförglömlig
upplevelse och Franciskus själv
var fylld av glädje över att på detta
sätt ha kunnat konkretisera hur
det gick till vid Jesu födelse –
yttersta fattigdom, i ett lånat stall,
med lukten av djurens gödsel och
andedräkt alldeles inpå.
Här har vi alltså upprinnelsen till
alla julkrubbor, och när Kolmårdens djurpark de senaste åren
arrangerat julkrubbor med
levande djur och människor, har
man därför återknutit till det som
enligt traditionen är ursprunget
till det hela.
Bengt Gårsjö

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.

En modernare julkrubba i Visby domkyrka där figurerna bärs fram på julafton

Equmeniakyrkan bildades
genom sammanslagning av
Metodistkyrkan, Baptistsamfundet och Missionskyrkan vid
den gemensamma årskonferensen i Stockholm 2011.
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Framtiden?!
Ombedd om att göra ett profetiskt
nedslag och försöka se hur en
Equmeniaförsamling kan se ut om
tjugo år tvingas jag erkänna att
jag kommit in (och upp) i den
åldern då jag har fullt sjå att
begripa mig på min nutid. Det är
inte så att jag inte drömmer om
framtiden, men presens har fått
en allt större auktoritet. Men om
jag nu tvingas att bryta mitt eget
mönster finns det några vadstenar
att sätta ner fötterna på som jag
tror är oumbärliga om vi ska ta oss
torrskodda genom tidens flod och
uppleva någon som helst relevans
om 20 år.
Vi har fyra inslag i vårt församlingstänkande och kyrkbygge som
är ovärderliga. För det första – och
allra viktigast – det faktum att det
var våra ungdomsförbund som
ledde oss hit. De är våra modiga
visionärer och förebilder. I samma

Några tankar inför en tillsammansgudstjänst
När jag skriver det här är det
fredag och på söndag (15 nov) ska
vi som är ledare för Små Frön vara
ansvariga för en tillsammansgudstjänst där Soon Gospel ska
sjunga.
Redan när vi planerade terminen
beslutade vi oss för att som text/
tema, slå ihop de två sista
avsnitten i den bok vi har använt i
år. Boken har som övergripande
tema människor som mötte Jesus
och hur det förändrade deras liv
på olika sätt. De två avslutande
avsnitten handlade om Sauls möte
med Jesus och om hur han sedan
han blivit omvänd måste fly.
När jag satt och jobbade med att
skriva ett nytt manus m.m.
utifrån de två manusen i materialet och den aktuella bibeltexten
(Apg. 9:1–25) insåg jag hur aktuell
den faktiskt är just nu. En stor
orsak till mina reflektioner är att
jag är volontär på Portalen och

stund som vi tar dem som gisslan
har vi förlorat det allra viktigaste
inslaget i vår korta historia. Vi
måste låta Equmenia ta plats,
störa, utmana och leda oss in i
framtiden. All annan historia och
sentimentalitet är underkastat
detta.
Våra bildarsamfund har försett
vår genbank med tre födelsemärken. Den dag vi förlorar Frihetens strävan och kraft har vi
förlorat oss själva. Den dag Heliggörelsen sätts på undantag har vi
tappat tilltron till att vägen leder
oss framåt. Den dag Försoningens
utmanande budskap slarvas bort
gör vi knappast någon nytta
längre.
Frihet, heliggörelse och försoning
är vårt signum. Vi kan sammanfatta dem i ett enda ord – Nåd.
Den församling som vågar kämpa
för enskildas frihet, för rätten att
mogna i sitt andliga liv, för försodärför ofta träffar och pratar med
personer från Syrien. Saul, en
man full av hat, är i bibeltexten på
väg till Damaskus, huvudstaden i
Syrien, för att sätta människor i
fängelse, för att han tyckte att de
hade fel. Nu är det många
människor som gör samma sak,
inte bara i Damaskus utan i hela
Syrien. Men likheten slutar inte
där. När Saul sedan hade mött
Jesus och bokstavligen fått en ny
syn på livet, var det han som blev
hotad till livet, liksom många
människor idag, och tvingades att
fly för sitt liv från Damaskus. Saul
blev utsmugglad över stadsmuren
och hissades ner i en korg. Idag
hade han kanske fått gömma sig i
en lastbil istället. Om man fortsätter läsa om vad Saul gjorde så
finns det fler paralleller till det
som människor som flyr är med
om nu. Saul gav sig ut på resor,
bland annat med båt på Medelhavet. Även om anledningen till
Sauls resor var en annan än för
dagens flyktingar så var resan

ning mellan människor, idéer,
tolkningar etc har framtiden för
sig. Den församlingen är Guds och
därmed också en del av den väckelse vår värld och verklighet
säkert kommer att behöva om
tjugo år … och idag.
Lyhörda för, och berörda av, våra
barn och ungdomar kan vi ledas
dit. I nåd. Det vill jag tro.
Tomas Boström

Framtiden tillsammans
Håll utkik efter inbjudan till en
familje/församlingsresa i maj. Vi
siktar på Västkustgården!

troligen lika farofylld och
obekväm.
För mig blev det lätt att konstatera att Predikaren hade rätt ”Det
finns ingenting nytt under solen.”
Mitt konstaterande ger mig blandade känslor. Dels känns det
hemskt att vi som människor
ännu inte har lärt oss hålla sams
och leva i fred, dels ger det mig ett
lugn att det som händer nu finns
beskrivet i bibeln, Guds ord.
Ingemar Olsson har skrivit en
sång som vi i Små Frön använder
som signatur till de dramer som
utspelar sig på redaktionen Heta
Nyheter. Den sången heter
”Komma och störa” och i tillsammansgudstjänsten kommer Soon
Gospel att sjunga den. Sången har
en mycket bra text som jag varmt
rekommenderar dig att lyssna på
eller läsa och reflektera över. ”Vad
ska vi göra? Jo, vi ska komma och
störa!” är bara en del av refrängen.
Karin Nilsson
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Körhelg med Tomas Boström
”Bevara mig som din ögonsten”.
De vackra orden ringer i mina
öron efter nattvardsmässan på
söndagen. Hela helgen var fylld av
sång: övningar på lördagen,
konsert på kvällen och mässa med
Tomas Boström på söndagen.
Lördagskvällen innehöll ett
blandat program med sånger
framförda av Tomas själv och
ibland med hjälp av Centrumkyrkans båda körer. Tomas sånger
har vackra melodier med många
synkoper, vilket jag är svag för.
Tomas sjöng inte bara sina egna
sånger utan vävde in några andra,
som ”Ovan där” med egen ny text.
Den är en sång som blivit felöversatt, menade Tomas. Flera anekdoter i samma stil förgyllde
kvällen.

Familjen Ozolini
Ibland önskar jag att det skulle
finnas fler familjer som familjen
Ozolini. Dessa fantastiska
människor har man känt under
många år och varje gång man
möter dem blir det nya överraskningar och glada tillrop. Hade det
funnits fler familjer som familjen
Ozolini hade vi förmodligen haft
en mycket bättre värld.
Men låt oss ta det från början.
Pojke möter flicka eller om det nu
var omvänt och ljuv musik
uppstår. Och eftersom flickan
råkar vara musikpedagog är det
inte så konstigt att det föds musikaliska barn. Och av de fyra barn
som man fick blev två barn yrkesmusiker, ingen dålig utdelning.
Man hade väl tänkt sig en familjeensemble, men sedan fanns det ju
en moster, som också var verksam
som yrkesmusiker. Så sex
spelande personer utgjorde basen i
det som skulle bli ”the Ozolinis”.
Sedan så träffade cellospelande
Peteris en cellospelande Agata och

Utgångspunkten för mässan
”Ett bord för mig” är välkända texter ur Psaltaren
där Tomas på ett varsamt
sätt anpassat dem till
liturgin i en nattvardsmässa.
Det är lovsånger som bär eko
från både Gamla och Nya
testamentet. Det enda
tillägget av Tomas är trosbekännelsen, så enkelt formulerad och ändå så
innehållsrik.
Vilken sångskatt Centrumkyrkan har fått vara med
om!
Elisabeth Sjödin
Tomas Boström bjuder in
församlingen att sjunga med.
Foto: Göran Strömberg

eftersom tycke uppstod utökades
familjeensemblen så småningom
med en cellist till.
I cirka 15 år har man under
sommaren samlat familjens pick
och pack i en minibuss och gett sig
iväg. Tyskland, Danmark, Nederländerna, Norge och Sverige är
några av de länder, som familjen
under en månad brukar besöka.
Intäkterna har man delat mellan
sig och även använt för att kunna
ge stöd för barnens utbildning och/

eller instrumentköp. Välbehövliga
tillskott i ett land där det under
ett antal år inte har varit så lätt
att leva.
Eftersom instrumentsammansättningen är något ovanlig har man
också ofta fått skriva egna arrangemang på de stycken man vill
spela och numera är Peteris något
av familjens ”hovleverantör”. För
egen del hoppas jag snart få se och
höra dem igen i vår kyrka!
Henric de Koster

Adventsgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång och musik: Kören, Soon Gospel och
musiker ur Bråvikens Kammarsymfoniker
Kyrkkaffe

11.00

11.00

08.00

11.00

18.00

20 sön

24 tor

25 fre

27 sön

31 tor

12 lör
13 sön

Nyårsbön i Immanuelskyrkan
Musik och lyrik inför det nya året
Kyrkkaffe

Julbön. Samling vid krubban i Immanuelskyrkan
Julotta
Predikan: Margaretha Ekstrand
Sång: Julottekören
Julottekaffe. Tag med av ditt julbröd.
Julens sånger i Caféet
Predikan: Margaretha Rudén
Kyrkkaffe

Vi sjunger in julen
Predikan: Margaretha Rudén
Sång och musik: Kören, Förenade Brass
Kyrkkaffe

Måndagsträffen – Vi tänder ett ljus i advent
Julsamkväm med pastor Margaretha Rudén
och vänner från Vintervadskyrkan
10–12.30 Torgkaffe
18.00
Christmas Carols
Julens sånger och bibeltexter på engelska
Tea and mince pies

7 mån 14.00

DECEMBER
5 lör
10–12.30 Torgkaffe
6 sön 11.00
Nattvardsgudstjänst
Predikan: Kenny Widén
Sång: Norrköpings vokalensemble
Kyrkkaffe

NOVEMBER
29 sön 11.00

15.00
11.00

11.00

6 ons
10 sön

17 sön

11.00

31 sön

29 november 2015 – 6 mars 2016

Alla kulturprogram i samarbete med

Med reservation för eventuella förändringar.
Se också Centrumkyrkans hemsida:
www.centrumkyrkan-norrkoping.se

Internationell gudstjänst med nattvard
Predikan: Margaretha Rudén
Offerdag för Equmeniakyrkans internationella
mission
Kyrkkaffe

Vinterutflykt med barn och ungdomar – alla
välkomna
10–12.30 Torgkaffe

11.00

Måndagsträffen Nepal – strövtåg kring
Himalaya med Bengt Helmerud
Cafégudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Annika Backström
Kyrkkaffe
Församlingsmöte

Gudstjänst
Predikan: Carin Olsson
Sång och musik: Maria Josefson och AnnaLena Josefsson
Kyrkkaffe

Julfest för alla – bull- och kakknytis
Gudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Lena Rikardson
Kyrkkaffe
Årsmöte för ECN

Nattvardsgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Britt Eriksson och Carin Olsson
Kyrkkaffe
Gudstjänst i Immanuelskyrkan

30 lör

24 sön

18 mån 14.00

11.00

3 sön

JANUARI
1 fre
11.00

Program
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FEBRUARI
1 mån 14.00
Måndagsträffen – Minnen från vår skoltid
6 lör
10–12.30 Torgkaffe
7 sön 11.00
Gudstjänst
Predikan: Lillemor Appelvang
Musik: Näckrosorna
Kyrkkaffe
13 lör
14 sön

10–12.30 Torgkaffe
14.00
Församlingens årsmöte
11.00
Årshögtidsgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Soon Gospel
Kyrkkaffe

10–12.30 Torgkaffe
11.00
Gudstjänst Den djupa, vida längtan efter Liv
Predikan: Gunnel Noreliusson
Sång: Kören
Kyrkkaffe

15 mån 14.00
Måndagsträffen – Buss- och turistresa i
Europa med K.G. Petterson
20 lör
10–12.30 Torgkaffe
21 sön 11.00
Gudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Anna Hellman och Dace Varlamova
Kyrkkaffe
27 lör
28 sön

MARS
5 lör
6 sön

10–12.30 Torgkaffe
11.00
Nattvardsgudstjänst
Predikan: Per Rikardson
Musik: Förenade Brass
Kyrkkaffe

Med reservation för eventuella förändringar.
Se också www.centrumkyrkan-norrkoping.se
Alla kulturprogram i samarbete med
Församlingens offerdagar
29 november 1:a Advent
13–14 februari Årsmöteshelgen

Vad vill Seminarieförsamlingen i Riga?

En helg i slutet av september hade Centrumkyrkan besök av pastor
Karlis Karklins och hans fru från vår vänförsamling Seminarieförsamlingen i Riga. Gemenskap bad Karlis skriva ned lite om Seminarieförsamlingens tankar om och målsättning för arbetet i
församlingen. Han påpekar att de har en lång väg att gå för att
uppfylla sin målsättning.

”Kyrkans grundpelare är evangeliet och gemenskap.

1. Evangeliet som Guds ord är själva grunden för kyrkan. Guds
ord formar kyrkan, Guds ord leder och föder kyrkan.

2. Evangeliet som mission. Jesus kallade sina lärjungar till att
vara människofiskare. När han lämnade sina lärjungar för att vara
med Fadern uppmanade han dem att gå ut och göra människor till
lärjungar, som i sin tur gör andra människor till lärjungar. Om detta
inte sker är det ingen mening med att planera nya kyrkor eller cellgrupper. Nyckeln är alltså att lärjungarna vågar vara lärjungar i
alla situationer.

3. Gemenskap. Gud kallade oss inte att gå i kyrkan. Gud sa att vi
är kyrkan. Att vara kyrka innebär att vi är sammanfogade med
varandra med starka band. Vi kan finna Guds kallelse genom att
vara en del av gemenskapen.

Av dessa skäl tror vi att en kyrka behöver tre former av gemenskap.

Stora samlingar. Den stora samlingen är vanligtvis söndagens
gudstjänst. I gudstjänsten predikas Guds ord, vi lovsjunger hans
namn och ber tillsammans. Gudstjänsten ger oss ny energi och
kunskap och bereder oss för vår uppgift i vardagen.

Cellgrupper. Vi inser att det är omöjligt att leva upp till vad det
betyder att vara kyrka genom att enbart mötas en gång i veckan. Det
är heller inte möjligt eller tillräckligt för många människor att lära
känna varandra på ett djupare plan i gudstjänsten. Livet måste
delas för att bli en verklig gemenskap. Att dela livet är mission.
Mission är varje kyrkomedlems ansvar.

DNA-grupper. Det finns tillfällen i livet då nära samtal, bekännelser och böner behöver äga rum. Av många skäl kan det inte ske
inför alla eller i cellgrupperna. Därför tror vi att den tredje nivån i
kyrkan är en DNA-grupp som består av 2-3 personer av samma kön
som har förtroende för varandra.”

Församlingsnytt
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HÖGTIDSDAGAR

Ekonomi och fastigheter

Årsmöteshandlingar
Inför årsmötet sammanställs en
årsberättelse som ger en inblick i
alla grupper och aktiviteter som
pågår i vår församling. Skicka ditt
bidrag till sianpe@gmail.com
senast 24 januari så kommer det
med.

DOP

När tio av årets tolv månader har
passerat har insamlingarna nått
upp till 77% av årsbudgeten. Om
vi alla hjälps åt under årets återstående två månader kan vi
förhoppningsvis klara budgetmålet! För Café Vetekornet var
oktober den bästa månaden
någonsin, vilket gläder oss alla.
Försäljningen under 2015 har
ökat med 12% jämfört med samma
period 2014. Även här hoppas vi
på två bra slutmånader som kan
ge ett plusresultat. För fastighetens del har ju gården färdigställts
och ser nu mycket prydlig ut. Den
första delfakturan är betald.
Stabila hyresgäster bidrar också
till att trygga ekonomin som bortsett från kostnaderna för gårdens
iordningställande visar ett överskott på ca 40 tkr.

En kvällsmässa
Under det här året har åtta
personer i Centrumkyrkan
samtalat om gudstjänsten med
utgångspunkt i Martin Modéus
bok ”Gudstjänstens kärnvärden”.
Vi vill nu förverkliga en del av
våra tankar genom att en gång i
månaden fira en enkel nattvardsgudstjänst kvällstid. Vi återkommer med tidpunkter.
Välkommen.

Förbön
Du som önskar förbön kan skicka
e-post med din förbönsönskan
direkt till pastor Margaretha
Rudén, pastor@centrumkyrkannorrkoping.se. Det finns även en
öppen korg under gudstjänsten
och en sluten korg på Café Vetekornet.

Predikan
Om du inte kunde besöka
förmiddagsgudstjänsten, men vill ta del
av predikan; nu finns det
en möjlighet.
På vår hemsida öppnar
Centrumkyrkan en textversion av pastor Margarethas predikan.
Avsikten är att den läggs
ut dagen efter att den
hållits.

Bönegemenskap
Längtar du som jag efter
en bönegemenskap? Hör
av dig till pastor Margaretha.

Stig Arlinger, kassör

Julfest
Trettondagen den 6 januari kl. 15
i Café Vetekornet ordnar vi en
internationell julfest med bull- och
kakknytis.
I Centrumkyrkan möts vi från
olika länder och traditioner. Låt
oss ha en fest där vi delar med oss
av hur vi firar jul i det land vi
kommer från. Kaffe och te finns
men ta med det som du tycker är
lite speciellt julfika.Välkommen!

Siân de Koster

ADRESSÄNDRING

FVU för vår ungdom
Alltid kl. 18.00
2
16
1
15

feb Årsmöte
feb Arbetsmöte
mars
"
mars
"

MÅNDAGSTRÄFFEN
Alltid kl. 14.00
18 jan Nepal – strövtåg kring
Himalaya
1 feb Minnen från vår skoltid
15 feb Buss- och turistresa i
Europa
7 mars Sånger vi gärna minns
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”Nya tider, nya utmaningar”
Vår värld förändras ständigt, bara
på några år har tekniken tagit
stora steg framåt och sånt som vi
aldrig trodde var möjligt är idag en
del av vardagen. Jag minns när vi
såg på filmer som handlade om
framtiden och människorna i den
nya världen kunde ha videosamtal
med varandra. Vi tänkte ”Oh va
coolt” men att det skulle bli verklighet kunde vi inte föreställa oss.
Nu kan vi med våra smarta mobiltelefoner ringa så många videosamtal vi vill.
I det gamla bondesamhället existerade inte begreppet ”tonåring”,
man gick helt enkelt från att vara
barn till att bli vuxen på en gång.
Man hade sin framtid utstakad,
var pappan bonde så skulle även
sonen bli bonde. Men på 1900-talet
hände det någonting. Vi började
utbilda oss och söka andra vägar,
vi började fundera på ”vad vill jag
bli när jag blir stor”. Vi lever på så
sätt ett mycket friare liv idag än
för flera hundra år sedan, men
samtidigt får vi brottas med så
många svåra frågor!
Vi har så mycket möjligheter och
olika vägar att välja mellan att det
snarare kan bidra till att vi mår
dåligt. Enligt flera undersökningar så mår svenska ungdomar
idag väldigt dåligt och tyvärr
verkar det inte vända, utan siff-

Ungdomssidan
rorna fortsätter att stiga. Jag drar
bl.a. parallellen till det jag skrev
ovan, att vi söker så mycket efter
att ”hitta oss själva” att vi får existentiell ångest. Den andliga marknaden erbjuder oss både det ena
och det andra; kurser i ”mindfulness”, yoga för att hitta vårt inre
lugn, drömfångare att sätta över
sängen, medium som kan visa oss
vår framtid eller ”driva ut spöken”
ur våra hemsökta hem. Min
känsla är att vi aldrig har sökt så
mycket som vi gör idag.
När jag möter och pratar med er
ungdomar angående er framtid
och frågan vad ni vill ”bli” så har
många stora drömmar, vilket är
fantastiskt. Framtidstro är
extremt viktigt, men jag kan inte
undgå att märka av all den press
och stress detta drar med sig.
Mentaliteten i vårt samhälle är att
man ska bli nånting. Du ska helst
sticka ut från mängden och att bli
känd vore det mest fantastiska
som skulle kunna hända. Du vill
bli ihågkommen, ha ett namn som
alla känner till. Helst ska du vara
snygg, smart och rik också. Media
talar om detta för oss dagligen, vi
blir överösta med dessa budskap.
Vem blir jag i allt detta? Är jag
värdefull trots att jag aldrig
kommer bli en sån som glider på
röda mattan med dyra designplagg? Svaret är ja, Du är det

Centrumkyrkan i Norrköping
S:t Persgatan 113
602 33 Norrköping
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

dyrbaraste som finns. Det finns
någon som älskar dig över allt
annat och som du kan vila hos. Du
kan komma till honom med din
ryggsäck full med press, stress och
framtidsoro. Han bryr sig inte om
ditt yttre eller alla dina prestationer. Det han önskar är att ha en
relation med dig.
Vi söker efter så mycket, men
frågan vi måste ställa oss är om vi
söker på rätt ställe? Och vad
förväntar vi oss att vi ska finna?
Kanske bekräftelse, mening med
livet. Bekräftelse är ett grundläggande behov hos varje människa.
Jesus vill bekräfta dig, varje dag.
Jag var en väldigt sökande
tonåring, men till slut hittade jag
något som slog hål på allt annat,
nått som var äkta. Och det är
väldigt skönt, nu har jag en annan
frid inom mig som jag inte kunde
komma i närheten av förut, och
det vill jag att du också ska finna.
Kom ihåg att jag finns här som
eran ledare, kom och snacka om
vad ni vill, när ni behöver. För jag
vet hur det är att vara tonåring ...
// Frida
Kommande datum/händelser:
ECN-årsmöte den 10 januari 2016
BU-utflykt i det härliga vintervädret den 30 januari 2016, alla är
välkomna att följa med. Vi hoppas
på snö! Mer info kommer.

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
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