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Heliga handlingar
”Gud är helig”, säger bibeltexten. Vad betyder det? Att Han är
så upphöjd över allt här på jorden att vi inte kan fatta det,
endast ana. Men när tankar och ord inte räcker till, kommer
Jesus oss till hjälp. ”Eder himmelske Fader”, säger han.
Det som hör samman med Gud är heligt. Bibeln är den heliga
skrift, Guds och Jesu namn är de heligaste orden, fyllda av
kraft. Heliga platser finns där människor känt Guds närvaro, i
naturen där man överväldigas av Skaparens storhet, eller i hus
byggda till Guds ära.
En helig handling är något som en människa gör inför Guds
ansikte, tillsammans med Gud, något som hela människan,
kropp, själ och ande, deltar i.
Dopet vittnar om att något nytt har skett, något stort i livet.
Det är en invigning till ett nytt liv i Jesu efterföljd.
Den yttre ramen med vattengrav och vit klädnad innehåller
dramatisk symbolik: död åt den gamla människan, uppståndelse som en ny människa, renad från synden.
Nattvarden har följt kristenheten alltsedan Jesus instiftade
den, kvällen före sin död.
De yttre formerna har skiftat, men innebörden förbliver: ”Gör
detta till min åminnelse.” Nattvardens gåvor, bröd och vin, tas
emot av både kroppen och själen, när Herren inbjuder oss till
sitt bord.
Att vandra kyrkgången fram för att ta emot gåvorna och sedan
i tacksamhet fortsätta sin vandring är en bild av det kristna
livet.
I nattvarden upplever många en gränsöverskridande gemenskap med Jesu vänner i hela världen.

Helig, helig, helig är
Herren Gud, den Allsmäktige, han som var
och som är och som
skall komma.
Upp. 4:8
Bönen finns med i allt
kristet liv. Den kan
skifta karaktär från
förtvivlans gråt till
lovprisning med dans
och jubel. Herrens bön,
Fader vår, finns alltid,
omistlig.
Förbön är en speciell
bön, för medmänniskor
nära mig eller långt
borta. För Guds Andes
vind finns inga hinder.
I gudstjänstens olika
moment finns bönen
med som en underton.
Att med hela sitt hjärta
leva med i gudstjänsten, i bibeltexterna, bönerna och
psalmsången är en
helig handling.
Elsie Thurén
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Heligt eller högtidligt
”Det här spelar ingen roll. Jag
måste döda min son och min
familj.” Är detta en personlig
upplevelse av ett heligt ögonblick?
Gemenskaps önskan var att jag
skulle skriva om personliga heliga
ögonblick. Det borde gå; heliga
handlingar har man väl upplevt.
Sitt eget dop, vårt bröllop, döttrarnas barnvälsignelse? Vänta nu,
hur skiljer man på högtidligt och
heligt?
När jag satt med nyfödda Linas
fasta grepp om halva mitt lillfinger. Det var ett ögonblick inför
evigheten. Liksom när jag satt vid
mammas säng på Sandbyhov och
sa: ”Du måste andas!” Mamma
tittade med ett öga på mig och tog
itu med andningen. Men min
önskan räckte inte, hon andades
långsammare och långsammare
och till slut inte alls. Livets ingång
och utgång, heliga ögonblick.
När vi gifte oss var det högtidligt
och roligt och nervöst och spännande och naturligtvis heligt –
inför Gud och denna församling –
men känslan jag hade, som jag
minns det trettiotvå år senare, var
inte att jag stod inför evigheten.
Jag minns dopförklaringen mer
som en helig handling än själva
dopet. I min församling var det
bruk att man motiverade sin
önskan att bli döpt med en förkla-

Nattvardsbordet dukat för nattvard.

Heliga
ring på församlingsmötet
närmast före dopet. Det tillfället
minns jag som heligt.
En helig handling är något som
en människa gör inför Guds
ansikte, tillsammans med Gud,
något som hela människan,
kropp, själ och ande, deltar i,
skriver Elsie Thurén på första
sidan. Det är en vägledning när
det gäller att skilja det heliga
från det högtidliga.
När jag var tolv år tog mina
föräldrar ut den semester de inte
haft på sju år och reste genom
hela Europa. I Rom tog vi
kontakt med baptistförsamlingen och fick bo i deras
Ljusträdet, konstsmide av Örjan Holm.
ungdomsvåning mitt inne i Rom.
Det var möjligt eftersom hela
verksamheten flyttade ut till
keln. När jag läser Elsie Thuréns
församlingens sommargård vid
”Heliga handlingar”, förstår jag
kusten under somrarna. Dit
bättre varför.
inbjöds vi över lördagen och
Sist på min lista över heliga handsöndagen.
lingar stod kvartssamtalet som jag
Jag minns hur mamma och pappa
inledde med och som så tvärt gick
funderade på om det ”passade”, så
överstyr. En serie sammanhang
det var med försiktighet vi åkte.
hade lett till att pappan framför
När vi kom var det gudstjänst och
mig gjorde tabula rasa med nuet.
vi lyssnade genom de utfällda jalu- Livet var slut! En bitter insikt
sierna; inget särskilt med det
över hur livet hade blivit fick
utom att vi inget förstod. ”Ni äter
honom att vilja utplåna allt.
väl med oss?” sa pastorn, profesJag vågade inte titta på tolken,
sore Ronchi, när gudstjänsten var
inte på sonen. Jag tittade pappan i
slut. ”Vi brukar äta tillsammans.”
ögonen medan jag bad ”Gud, styr
Det var ingen fråga, det var ett
min tunga”. Det blev ingen
konstaterande och mamma och
solskenshistoria, det blev en
pappa sa försiktigt ja. Ett åttiotal
gråvädersvardag, men det är
människor vid
ingen tvekan om att det var en bön
långbord i en kal
och ett sammanhang under öppen
sal med cementhimmel.
golv. En lång
Göran Strömberg
måltid, så där
som man ser på
italiensk film. Vi
hade bara detta
med baptism
gemensamt.
Gemenskapen
under de här
timmarna kom
först på min lista
över heliga ögonblick inför arti-

Dopstenen vid Strömmen.

handlingar
Tänd ett ljus
”Tänd ett ljus och låt det brinna.
Låt aldrig hoppet försvinna. Det är
mörkt nu, men det blir ljusare
igen”1. Många ljus har blivit
tända. Jag har tänt ljus under
gudstjänster i församlingen, i
Visby domkyrka och i alla andra
kyrkor jag besökt. Tänt ljus för
min vän Maria. I varje låga har en
innerlig bön brunnit: ”Gode Gud,
hela, rädda och bär!”.
”Pappan gråter för han tror att
mamman ska dö” förklarade en 5åring vid bjudningen hos goda
vänner, som blev upptakten till en
höst och vinter fylld av tårar och
böner. Böner i vanmakt och
förtvivlan, böner i trosviss övertygelse. Kände i min litenhet att det
bästa jag kan göra för en
människa i nöd är att överlämna
henne, vanmakten och oron i Guds
händer. När jag sjöng orden: ”Du
måste finnas, Du måste, jag lever
mitt liv genom Dig. Utan Dig är
jag en spillra på ett mörkt och stormigt hav.”2 berördes jag starkt av
innebörden.

Byrån mot diskriminering
I våras var jag på årsmötet för
Byrån mot diskriminering i Norrköping. Jag var där som representant för vår församling som är en
av 23 organisationer som är
medlemmar i byrån, dessutom har
byrån 31 enskilda personer som
medlemmar.
Från början var Röda korset
ansvarigt för projektet ”byrån mot
diskriminering i Norrköping” men
under 2004 ombildades Byrån till
en ideell förening. Styrelsen som
då valdes består av personer från
bland annat RFSL, Rör inte min
kompis, Hela människan och
Hyresgästföreningen. Förutom
medlemmarnas avgifter har byrån
fått anslag från Integrationsverket på över en halv miljon
kronor vilket har möjliggjort
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Genom hela processen har jag
känt ett lugn växa sig starkare
inom mig. En övertygelse om Guds
ingripande i Marias liv.
När jag sa att vi hade bett för
henne i gudstjänsten var hon
tacksam. Vid ett par tillfällen
ringde hon och berättade att det
nästan kändes otäckt för hon
upplevde så starkt att hon blev
buren av våra böner. Att hon
genomsyrades av närvaro från
topp till tå och att alla omtankar
förvandlades till energi i hennes
kropp.
Det hopp Gud ingav mig i mina
förböner har hjälpt mig i mötet
med barnen, maken och min drabbade vän. Jag fylldes av en övertygelse om att Gud påbörjat en
läkeprocess som skulle hela från
sjukdom och hjälpa den unga
familjen att gå vidare tillsammans. Det har varit en stor förmån
att i kris kunna gå in i förbönens
kraftfält och därigenom fyllas av
mod att trösta och uppmuntra.

anställandet av två projektledare,
en statsvetare och en jurist.
Men vad gör egentligen Byrån mot
diskriminering i Norrköping? Så
här står det i föreningens verksamhetsplan under rubriken
Uppdrag: ”Byråns huvuduppgift
är att stödja dem som känner sig
diskriminerade. Vi ger den
enskilde socialt stöd och försöker
medla med den andra parten. I de
fall medling inte lyckats hjälper vi
den enskilda att anmäla till någon
av ombudsmännen och följer som
aktiv part ombudsmännens handläggning av ärendet ...
Sedan hösten 2004 har vi också
möjlighet att ge gratis professionell
juridisk hjälp och rådgivning i
diskrimineringsfrågor.”
Under 2004 handlade byrån 54
olika individärenden. Ett av dessa

När våren kom övergick bönen till
tacksamhet och lov. Gråtande har
Maria och jag tackat och prisat
Gud för att hon renats från
sjukdom och sakta fyllts på av
kraft och liv.
Många böner besvaras inte på det
sätt man förväntar sig och hoppas
och det kan kännas svårt att
tacka, men efter detta bönesvar
jublar mitt hjärta och inom mig
viskar ett ständigt ”Tack”! till
Gud.
”Jag har ropat i ångest, jag har
frågat mig trött: Har du hört mina
böner, har du hört mitt rop? Känn
ingen oro, ge inte upp. Min frid ger
jag dig”3.
Cattrin Wigge
Text och musik:
1 L. Lindbom, N. Strömstedt
2 B. Ulvaeus, B. Andersson,
3 Höglund

ärenden gick till Norrköpings
tingsrätt och blev även omskrivet i
NT. Förutom dessa ärenden har
föreningen också arbetat förebyggande med opinionsbildning och
information, bland annat genom
seminarier och föreläsningar både
offentligt och på arbetsplatser och
i skolor. Man har även tagit fram
ett nytt marknadsförings- och
informationsmaterial som placerats på bibliotek, myndigheter,
medlemsföreningar och lokala
träffpunkter som caféer och
liknande.
Om någon vill veta mer om vad
byrån gör kan jag låna ut material. Man kan även vända sig
direkt till byrån på Trädgårdsgatan 8. Tel: 011-10 71 31.
E-post:diskriminering@norrkoping.se

Leif Hallingfors
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Baptist World Congress,
Birmingham, UK, 27–31 juli
Lite tveksamt anmälde jag mig till
denna stora internationella konferens i Birmingham. Jag kände mig
osäker inför att vara i en totalt
baptistisk miljö, och undrade om
det var rätt för mig som bara är en
vanlig kyrkmedlem.
Jag erkänner att jag fick ut
mycket mer än jag anade och jag
har mycket att berätta. Det är
något överväldigande i att fira
gudstjänst med 11000 djupt
troende människor. Visst var
nästan alla baptister men ändå
uttryckte de sin tro på väldigt
olika sätt. Tillsammans provade vi
olika gudstjänst-stilar, alla på ett
mycket mer aktivt sätt än här
hemma. Vi stod, dansade,
klappade, applåderade, höll
varandras händer, bad för
varandra – att be för någon
bredvid från Karibien som man
aldrig kommer att träffa igen
lämnar ändå ett starkt intryck.

Körövning i Paris
Vi hamnade häromdagen på en
körövning i reformerta kyrkan i
Paris. Hamnade, förresten, det var
bara jag som hamnade. Jag trodde
vi skulle gå på en körkonsert och
höra franska koraler, så min tanke
när vi kom in genom dörrarna var
att något var fel, De har inte
avslutat övningen, fast klockan är
så mycket. Elisabeth, som förstår
alla ord i en annons och inte vart
annat som jag, visste att vi skulle
vara med om en öppen körövning,
dit vem som helst var välkommen
”att repetera de gamla franska
psalmerna eller sjunga dem för
första gången”.
Det visade sig vara en ganska stor
skara män och dubbelt så många
kvinnor som hade stämövning för
en energisk körledare. Några
kvällar tidigare hade vi varit på en
vanlig pianokonsert med färre
åhörare än deltagare på den här
övningen. Strax vi hade satt oss

Intryck från världen
Sedan fanns alla stora talare. Jag
är så lycklig att jag har engelska
som modersmål så att jag orkade
lyssna. Jag satt helt fängslad och
lyssnade på riktigt stora personer.
Tony Campolo fångade en hel
konsertsal i två timmar. Han
talade så övertygande; det kändes
som att han kunde få vem som
helst att lämna allt och följa Jesus.
Steve Chalke framhöll att friskvård är kyrkans ansvar och därför
bygger han om problemsamhällen
inifrån – och då och då blir han
inkallad för att ge råd till Tony
Blair.
Och så förstås Jimmy Carter, en
snäll gammal man som talade om
vikten av kristen enhet och att
kvinnor ska ha samma rättigheter
som män i förtroenderoller i
kyrkan – självklarheter för mig
men inte för vissa andra (det var
nog särskilt riktat till USA:s
baptister).
Det betydde också väldigt mycket
att få sjunga tillsammans med
ned för att lyssna kom en dam och
frågade om vi ville vara med och
sjunga. Vi nöjde oss med att
lyssna. När kvinnorna sjungit sin
rad berömde han dem för deras
duktighet, men när männen tagit
sig igenom sin strof visade han
genom att härma en elefant, hur
tungfotat de sjöng.
Det var ju intressant, det här att i
en tidning av karaktären ”Vad
händer i Paris
under veckan”,
bjuda in till
körövning en
vardagskväll
klockan halv nio.
Att det var
ovana sångare
som hörsammat
inbjudan kunde
man förstå
eftersom körledaren nötte in
varje slinga med
repetition på

stora musiker vars sånger
påverkat min ungdom.
Det bestående minnet är trots allt
det ”lilla” mötet, person till person.
Hade man inget bättre att göra
var det bara att slå sig ned bredvid
vem som helst och börja prata. En
eftermiddag kom jag ut från bönerummet, ganska utmattad.
Tanken att nu skulle jag in bland
11000 baptister kändes jobbig så
jag försökte gömma mig i ett hörn.
Två minuter hade inte gått förrän
en viss Pastor George kom och
hittade mig och påbörjade ett
långt samtal. Han fick mig på glatt
humör och lovade be för mig. Han
som var indier från ett så fattigt
område! Paradoxen är att
människor i delar av Asien och
Afrika nu är mycket mer ”kristna”
än vi i Västeuropa. En känsla
genomsyrade konferensen att nu
är det deras tur att komma till oss
och evangalisera, och jag ser med
glädje fram emot den dagen.
Siân Petersson
repetition, trots att alla hade
noter. Så, äntligen efter fyrtiofem
minuter, fick damerna och
herrarna sjunga en vers tillsammans och dirigenten lät något
förvånad över resultatet: ”Très,
très bien!” Bara en sak förbryllade
oss. Hela kvällen övade sångarna
den ”franska koralen” Amazing
Grace!
Göran Strömberg
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SEPTEMBER
3 lör 10–13

Ungdomsgudstjänst med nattvard
Hörslätts ungdomskör, Lotta Suu, Karin
Hjalmarsson

Torgkaffe
Kulturnattskonsert Rysk och svensk
folkmusik med Baptistkyrkans kör och
Bråvikens Balalajkor
Tillsammansgudstjänst
Predikan: Lotta Su
Kyrkkaffe

Torgkaffe
Löfteslandet
Cafégudstjänst
Predikan: Studentpastor Marc Karlsson
Sång och musik: Cattrin Wigge, Eva Genberg
Kyrkkaffe
Insamling till Sv. Baptistsamfundets ledarutveckling och utbildning
Konsert Gamla och nya spöken med
Henric de Koster och Mats Gripenblad
Församlingsmöte

Torgkaffe
Äventyrsdag för alla i Glotternskogen
Nattvardsgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Lena Hägle
Torgkaffe
Löfteslandet
Samlingsgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Kören
Församlingens offerdag
Kyrklunch

lör 10–13
sön 10.45
11.00

22
23

Torgkaffe
Löfteslandet
Gudstjänst
Predikan: Petter Jakobsson från Diakonia
Musik: BK Brass
Kyrkkaffe
Insamling till Diakonia

Torgkaffe
Löfteslandet
Cafégudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Kyrkkaffe

Torgkaffe
Gospelkonsert med SOON
Löfteslandet
Gudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Kören
Kyrkkaffe

Torgkaffe
Löfteslandet
Nattvardsgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Karin Nordenö

Alla kulturprogram i samarbete med
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OKTOBER
1 lör 10–13
2 sön 10.45
11.00
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3 september – 27 november 2005
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3 september – 27 november 2005

Program
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OKTOBER
29
lör 10–13
30
sön 11.00

18.00
17.00

lör 10–13
sön 11.00

Torgkaffe
Gudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Lillemor Appelvang
Kyrkkaffe
Insamling till Sv. Baptistsamfundets sociala
mission
Församlingsmöte
Ljusgudstjänst med parentation
Predikan: Margaretha Rudén
Sång och musik: Kören och musiker
Församlingens offerdag
Nattvardsgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Musik: Gunnar Holm

lör 10–13 Torgkaffe
sön 10.45 Löfteslandet
11.00 Cafégudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Kyrkkaffe
lör 9.30–13 FVU:s Julmarknad
sön 11.00 Tillsammansgudstjänst
Predikan: Lotta Suu
Kyrksaft!

sön 11.00

NOVEMBER
5 lör

6

12
13

19
20

26
27

Torgkaffe
Adventsgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Kören
Församlingens offerdag
Kyrkkaffe
Alla kulturprogram i samarbete med

Gitarrcafé på Vetekornet

Under hösten kan vi en gång i månaden – andra
onsdagskvällen – avnjuta akustisk gitarrmusik i
olika genrer. Initiativtagare är Fredrik Törnvall,
som vid några tillfällen tillsammans med sin
morfar Knut Bergström spelat på torgkaffet.

Premiären i augusti med fullsatt café lovar gott.
Fredrik med vänner bjöd oss på lättillgänglig,
halvklassisk musik, jazzballad och folkmusik
varvat med trivsamma kommentarer.

Sångerskan Johanna Fällman sjöng läckert och
lyriskt jazzbetonade låtar. Ovanligt och spännande var det att lyssna till folkmusik på gitarr
ackompanjerad av cittra. Duon Dan Erixon och
Birgitta Lundin gav oss den upplevelsen.

Andäktig tystnad rådde under musicerandet.
Högljutt och långt applåderande efteråt. För oss
som var där kändes det att vi varit på ett musikaliskt smultronställe – helt gratis. Nästa chans
erbjuds den 14 september klockan 20.00.

Lo
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Hej på er!
Hoppas ni haft en skön och vilsam
sommar. Jag och min familj har
haft det jättebra. Mycket vila, bad,
sol, god mat, vänner och en hel del
härliga upplevelser.
Några av våra ungdomar har varit
på Sjöviks kristendomsskola i två
veckor, där Petter Rylén döptes
vilket är underbart. Några andra
har varit en vecka på Norra Vilägret, ett tonårsläger som
Missionskyrkan anordnar för hela
Östergötland. Albin Suu var en av
de mycket entusiastiska, och ska
självklart dit nästa år igen.

SBUF
Men nu ska vi också se framåt mot
en härlig höst då vi möts i kyrkan
igen till olika saker. Jag önskar att
ni i församlingen ber att arbetet
blir till välsignelse för många, och
att vi får se frukt av det vi gör.
Bredvid står en del av det som
händer framöver, och några
datum ni kan lägga på minnet.
Välsignelsekramar från
barn- & ungdomspastor Lotta Suu
Ni får gärna kontakta mig på
011-12 23 67
070-222 22 88
lottasuu@hotmail.com

Kalendarium höstterminen 2005
September
25 Tillsammansgudstjänst med
skördefest i Baptistkyrkan 11.00
30 Nattvardsmöte med ungdomarna i Baptistkyrkan 19.00.
Hovslätts ungdomskör, Karin
Hjalmarson, Lotta Suu
November
20 Tillsammansgudstjänst med
musikal i Baptistkyrkan 11.00
25 Ungdomsmöte i Immanuelskyrkan kl 19.00 Lotta Suu, Karin
Hjalmarson
Höstens barn- och ungdomsgrupper 2005
TK från 12 år
Start 16/9 kl. 19.00 OBS fredagar!!
Jämna veckor i Immanuelskyrkan
och ojämna i Baptistkyrkan.
Detaljerat program finns i kyrkan.
Löfteslandet 3–9 år
Start 11/9
kl 10.45, söndagar
Det hemliga uppdraget kör vidare.
Småbarnsmusik 0–4 år
Start 27/9 kl 10–12.00, tisdagar
Anmälan till exp. senast 22/9

Lotta Suu – en riktig matnjutare! Här på den årliga kräftskivan på Väsby sommarhem.

Norrköpings Baptistförsamling
Baptistkyrkan, S:t Persgatan 113
602 33 Norrköping
Pg: Församlingskassan 57 71 25-8
Bg: Församlingskassan 841-4377
Bank: Församlingskassan 6591-161 094 562
Tel: 011-12 08 46
Fax: 011-19 96 56
E-post: baptist.norrkoping@crossnet.se
Hemsida: www.crossnet.se/baptist/norrkoping

Musiklek Hela fam. Hör av dig
till exp. om du är intresserad.

Expeditionen är öppen tis–tors 9–12,
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. exp: 011-12 06 30
hem: 0122-910 37

Caféföreståndare
Åsa Disefjord
Tel. Café 13 58 32
www.vetekornet.se

Barn- och ungdomspastor
Lotta Suu
Tel. exp: 011-12 23 67
Mob: 070-222 22 88

Övriga telefonnummer
Café, kök, kyrktorg och musikrum 13 58 32
Väsby sommarhem, Kimstad 33 70 30

Exp. sekreterare
Siw Johannesson
Tel. exp: 011-12 08 46
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