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Söndagen den 11 juni kl. 15.00 blir det ”Sång och musikgudstjänst” tillsammans 
med Mixkören. De kommer att framföra sina egna önskesånger och dela med sig 
av vad de har betytt för dem i livet. Boka in i kalendern redan nu och ta med 
vänner och bekanta!  
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Här följer lite information till dig som är soldat/medlem i Norrköpingskår.  
 
Ny medlem 
Vi är glada att kunna hälsa Safi Matshi och hennes två barn Jayden och Jayron välkomna till 
vår kår. Safi har överflyttats som medlem från Söderkåren i Stockholm och vi är glada att de 
nu är en del av vår gemenskap. Låt oss innesluta dem i våra böner!  
 
Födelsedagar 
Hans Wahlberg  fyller 80 år den 15 maj 
Carin Johansson fyller 88 år den 17 april  
Inger Flink fyller 90 år den 20 april 
 
Kårnämnden 
I januari tackade vi av Martin Grenehed efter många års engagemang i kårnämnden.  
I nuläget ser kårnämnden ut så här;  
Elisabeth och Johan Grahn, Christina Bjernhagen (KSA), Maria Larsson (musikkår/mixkör), 
Zeina Beniamin (barn o unga), Isak Borén (från och med 1/4), Kerstin Fridberger 
(adjungerande ekonomi) Rolf Bjernhagen (adjungerande fastighet). Vi önskar utöka med 
någon mer men detta är ej klart ännu. 
 
Ny resurs 
Frälsningsarmén i Norrköping får, från och med den 1 april, glädjen att hälsa Isak Borén 
välkommen som resursofficer på 50 % med inriktning på barn och unga. Isak kommer att 
dela sin heltidstjänst med kårerna i Finspång och Åtvidaberg där han har 25% på vardera kår. 
Isak har under flera år varit med på kårens tonårsträffar som vi haft varannan vecka och han 
känner stor förväntan för vad Gud vill göra och använda honom till i kåren. Till att börja med 
kommer Isak att vara på kåren tisdagar, onsdagar och fredagar samt två söndagar i 
månaden. Vi ber för Isak och hans fru Lia att de ska känna sig välkomna in i vår gemenskap.  
 
Frälsningsarméns hemsida 
Frälsningsarmén nationellt har under en tid arbetat med att göra en ny layout till hemsidan. 
Varje kår ska ha en fräsch och sökarvänlig hemsida som är aktuell. I vår kår har Lena 
Bäckstedt lagt ner mycket arbete och tid på att göra vår hemsida så fin! Ett stort tack till 
Lena för hennes arbete! Gå gärna in och titta: www.fralsningsarmen.se/norrkoping 
 
Ekonomirapport 
När det gäller kårens ekonomi så har allt blivit dyrare med el, värme, inköp. Det har ni 
personligen också märkt av. Men glöm inte att fortsätta ge till kårens arbete så att visionen 
"Välkommen hem - livet med Jesus" få bli förverkligat i vår kår och stad. Om fler av oss är 
med och bidrar ekonomiskt, blir det lättare att bära kostnaderna och vi kan räkna med 
Herrens välsignelser som glada givare. Vi har inte fått de sista siffrorna för 2022, men vi har 
tyvärr sett en minskning när det gäller medlemsbidraget under föregående år. Att du som 
soldat och medlem ger regelbundet varje månad stärker kårens ekonomi mycket. Tack för 
att du tar ansvar för kårens ekonomi.  
Har du fler frågor om ekonomin så hör av dig till Kerstin Fridberger eller Johan Grahn. 
 
 
 



Julgrytan 
Stort tack till alla som var grytvakter på Domino i december och stort tack till dig som var 
med och gav till julgrytan. Resultatet blev 114.055:- och det var ganska jämnt fördelat mellan 
de som gav med swish och de som gav kontanter.  
 
Torpkonferensen – midsommar 2023 
Frälsningsarmén nationellt har fått en inbjudan från EFK (Evangeliska frikyrkan) att vara med 
på deras konferens under midsommarveckan och tackat ja. Torp ligger på slätten mellan 
Kumla, Fjugesta och Örebro. Temat är "Det finns frihet".  
Konferensen pågår den 19-25 juni. Vi från FA kommer fokusera att vara på plats onsdag-
fredag den 21-23 juni. Givetvis går det bra att vara med hela konferensen.  
På onsdagen kommer det vara lunchsamling för dig som tillhör FA eller känner sig hemma 
hos oss. Sedan kommer FA medverka med olika seminarietalare och det kommer bli konsert 
med Vasa band och H & M soulband.  
Det vore jätteroligt om vi blir ett gäng som åker här från kåren till Torp.  
Logi är i första hand camping, men det finns hotellmöjligheter i närheten.  
Den 3 mars öppnar onlinebokningen för dem som vill göra en volontärinsats under veckan.  
Den 12 mars öppnar onlinbokningen för resterande området.  
Se mer information på Torps hemsida: 
www.efk.se/torpkonferensen 
Isak Borén undersöker i nuläget om det finns intresse av att hyra en gemensam buss 
(Finspång, Åtvidaberg och Norrköping) och åka på en dagstur, förslagsvis på onsdagen.  
Bussen skulle i så fall hämta upp de som vill följa med på förmiddagen och bussen går sedan 
tillbaka igen samma kväll efter kvällsmötet. Hör av dig till kårledarna eller Isak och anmäl ditt 
intresse om du vill hänga med. Mer information kommer senare.  
 
Familjeträffar 
Varannan vecka inbjuder vi till Familjeträff på kåren. Vi möts kl. 17 för att äta en måltid 
tillsammans. Efter det har vi en aktivitet som vi föreberett för att föräldrar och barn ska ha 
roligt och göra något tillsammans. Kvällen avslutas med en kort andakt. Under våren har vi 
sett en ökning av antalet familjer som kommer. Nu är vi ca 40-45 personer och det är vi 
jätteglada för. Familjeträffen är öppen för alla familjer även de som tillhör kåren. Det är ett 
fint tillfälle att bygga relationer och lära känna varandra. Inför hösten hoppas vi kunna utöka 
aktiviteterna med en tonårssamling tillsammans med Isak Borén. Mer information om det 
kommer. Känn dig varmt välkommen, anmälan sker till Christina Bjernhagen tisdagen före.  
 
Vardagsmöte 
Vilket härligt ord! Tänk att få möjlighet att mitt i veckan stilla ner sig och finna en 
andningspaus. Till ”Vardagsmötet” är du välkommen att komma och vara den du är inför 
Gud. Ett komplement till söndagens gudstjänst och de gånger du haft förhinder att komma 
på en söndag. Vi vill i all enkelhet tillsammans söka Gud och tillbe honom i sång och lovsång. 
Vi hoppas att detta tillfälle kan få bli ett viktigt möte och den kraftkälla vi så ofta behöver för 
att orka i vardagen. Vi har under våren planerat för två onsdagar; 26/ och 24/5. Missa inte 
detta!  
 
Låt oss fortsätta att be för vår kår! Låt oss be att visionen ”Välkommen hem – Livet med 
Jesus” ska bli verklighet för de människor vi möter. Låt oss som Guds familj vara just den 
öppna famnen för människor som kommer till kåren. Så att de får känna Kristi kärlek och ta 
emot det liv han vill ge. Herren välsigne dig i din tjänst! Tack för att du finns!   
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