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”Lev enkelt så andra kan leva helt enkelt”
Den här texten stod skriven i hallen under taklisten i ett hem i
Glasgow där jag bodde våren 1974. Familjen jag bodde hos var
en presbyteriansk kyrkoherdefamilj och kyrkan och församlingens verksamhet var belägen i ett av stadens problemområden, med stor arbetslöshet och många drogproblem. Denna
fantastiska familj med ett stort hjärta och en väldig distans till
det materiella tog emot mig som gäst. Där fick jag se hur
diakonin fungerade i praktiken, ett tjänande i glädje och med
en stor portion värme och humor.Vi skrattade ofta!
Många var gästerna som kom och gick i huset. Det fanns två
bilar i familjen, men så länge jag bodde där var oftast hustruns
bil utlånad till någon som behövde den bättre. En soffgrupp
hämtades en dag – det var en familj i församlingen som flyttat
från ett rum och kök till en större lägenhet men möbler
fattades. Det var en självklarhet att möblerna behövdes där.
Hustrun arbetade som forskare och läkare och större delen av
hennes lön gick till dem i församlingen som behövde den bättre.
Idag har jag på nytt fått kontakt med maken i familjen. Tyvärr
avled hans hustru för några år sedan. I brevväxlingen förstår
jag att han fortfarande bärs av visionen att det kristna kärleksbudskapet äger en enorm potential, men det börjar i den enkla
vardagshandlingen – inte de stora orden.
I en bok jag fick i min hand som handlar om frivilligt diakonalt
arbete läser jag om diakonins väsen: ”Diakonin är förankrad i
den treenige Guden: Guds omsorg som skapare, Jesus som den
tjänande frälsaren och Anden som ger sin kraft till tjänst”.
Jesu starka medkänsla och engagemang för utsatta grupper
var ingen självklarhet i den grekisk-romerska miljön i Palestina på den tiden. Man var inte van vid att någon av egen fri
vilja gick ut till den som ingen annan brydde sig särskilt
mycket om. Jesu sätt att handla upplevdes nästan provokativt
utmanande mot det etablerade tankesystemet. Vi som är
uppväxta i det svenska folkhemmet lever ju inte under de
betingelserna. Här finns ett väl utbyggt välfärdssystem. Trots
det vet vi att alla inte fångas upp i nätet.

Stig Dominique, som
grundade Den Öppna
Dörren, en diakonal
verksamhet, har sagt:
”Det är inte lätt att tala
om skillnader mellan
tvillingar, därför att
diakoni och socialt
arbete växt upp tillsammans på den tiden då
samhället och kyrkan
var mycket mer enade
och infiltrerade i
varandra än idag”.
Kyrkan skulle kunna
slå sig till ro idag och
hänvisa till statens
ansvar, men det vore
mycket olyckligt. I
församlingens väsen
ligger diakonin så djupt
planterad att församlingen utan den skulle
förlora sin identitet.
Avslutningsvis: ”Den
församling, som ger
många möjligheter att
tjäna, är en rik församling” (ur boken Frivilligt socialt arbete,
Verbums förlag).
Pastor Margaretha
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Hör du till dem som beskriver Gud
som könlös, men trots detta säger
”Han”? Klarar du av att säga Han
eller Fader utan att tänka dig
någon slags manlig personlighet? I
sådana fall klarar din hjärna
processer som min inte är
förmögen till.
Dessa tankar, som jag vill dela
med dig, har snurrat i min hjärna
efter en föreläsning i Österledskyrkan i Gamla Uppsala. Den
handlade om kvinnor i Asien och
hur deras Gudsrelation kan
påverkas av att de lever i ett
samhälle där män har rätt att
bestämma över dem, och Gud
beskrivs som man.
Jag vet inte riktigt hur jag ska
formulera mig. Jag önskar att vi
kan mötas i det jag vill berätta för
dig. Dessvärre kan jag inte
uttrycka mig milt om detta som
jag tror starkt på men jag hoppas
att det inte ska skrämma bort
någon.
Prova kvinnliga metaforer för
Gud. Säg Hon. Är det svårt för dig
också? Hur kan det vara så om vi
tänker oss en könlös Gud? Eller en
Kraft som är både och? Jag blir arg
när jag märker att jag genom
Kyrkans språk fått en begränsad
bild av det Gudomliga. Jag tror att
Hon också blir vred.
Visst vill jag känna mig trygg.
Visst är traditioner à la ”Gud omnämner jag som Han” bekväma.
Men inte om resultatet blir att jag
inte lever och verkar för det bästa,
för Sanningen. För Kärleken. Allt
behöver ifrågasättas, annars hade
slaveri, barnaga, och kvinnomisshandel fortfarande varit sanktionerat av Kyrkan. Därför
ifrågasätter jag nu Kyrkans
maskuliniserande av Gud. Jag far
illa av att vi därmed förminskar
Skaparen och Upprätthållaren.
Ord har betydelse. Ord formar
vårt tänkande, inte bara tvärtom.
Används ord som nästan beskriver
verkligheten blir resultatet
därefter. Hur kan vi då använda

Gud som man, eller?
oss av orden för att forma en bild
av Gud som är något mer adekvat?
Jag ser två alternativ:
1) Beskriv Gud med ord och
begrepp som uppenbart är fullständigt absurda. T.ex. ”Gud är en
älg i Flen”. Då undviks risken att
göra Försonaren för mänskligt
begriplig. Gud är väl inte
begriplig? Vi kommer aldrig förstå
h*nom. Om vi tror att vi har
förstått Vägen så är vi väl fel ute?
2) Hitta begrepp som är närmare
det ogripbara ”Gud är”. Använd
fler och varierade metaforer som
speglar större delar av Skaparen.
Självklart är det besvärligt att
ändra beteenden. Det tar emot att
säga ”Livgiverskan” till en början,
eftersom vi inte är vana vid det.
Om vi för ett ögonblick vänder
blicken utåt så kan vi se vilka
problem uteslutande manliga
pronomen och liknelser skapar för
dem som (ännu?) inte är troende.
Bibeln förkunnar att ”Gud är”,
”Gud har skapat oss – man och
kvinna – till sin avbild”. Men
denna övertygelse kommer i
skymundan om Kyrkan sedan
oavbrutet säger ”Herren”,
”Fadern”, ”Han”, ”Honom” etc. Det
ger mig dålig smak i munnen om
en hel gudstjänst förminskar
Befriaren till ”Han”. Hur kan vi
tillåta oss att göra det när det inte
rättvisande beskriver Sanningens
väsen?
Inte räcker det med att det finns
en (1) psalm i psalmboken som
nämner Gud som mor. Nej, jag
tycker inte att Maria, Jesu mor,
räcker som ”kvinnlig förebild i
andliga frågor”. Maria är inte
Gud.
Det finns en (1) uttalad liknelse i
GT i Bibeln där Gud tar formen
som kvinna – och då som en hönsmamma. Nej, bara för att Bibeln i
stort sätt beskriver Gud i maskulina termer så anser jag inte att vi
ska fortsätta så. Den historiska
kontexten då Bibeln skrevs
förklarar varför, men det är just

Bild: Peter Götlind

historia. Ska vi verkligen fortsätta
med en sådan begränsande
människo- och gudssyn, bara för
att den introducerades i en tid då
samhällets syn på män och
kvinnor var sådan? En syn som
Jesus tack och lov bröt mot. Han
om någon lyfte upp kvinnor till en
plats närmare jämlikhet med
mannen.
Jag är inte av uppfattningen att
Bibeln ska skrivas om. Men vid
många tillfällen när vi talar om
eller med det Oförklarliga kan vi
vidga gudsbegreppet.
Jag förstår, och håller med om, att
ett pronomen på Gud kan kännas
viktigt för att få en mer personlig
relation till Gud. Vad kan jag då
göra istället för att säga ”Han”?
Jag använder sedan en tid tillbaka
orden hen och henom i de situationer jag inte vet någons kön.
Inspirationen till detta har jag fått
från en feministisk grupp på
Internet, som systematiskt gör så.
Genom språket blir det möjligt att
förändra sitt eget tänkande och
skapa en öppnare och friare värld.
En värld där människor kan få
utvecklas och växa till sin fulla
kapacitet som goda människor –
och det ligger väl helt i linje med
vad Livgiverskan vill?
Vill avsluta med ett tillägg: Nej,
jag förespråkar inte att man ska
förminska Gud på motsatt sätt –
genom att feminisera det Gudomliga och ta bort alla manliga metaforer.
Marit Strömberg
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Peter Halldorf
Författaren och
pastorn Peter
Halldorf
gästade Norrköping helgen
den 28-29
januari. Ett
stort antal människor passade då
på att besöka Sankt Johannes
kyrka, som för övrigt i år firar 100årsjubileum i denna kyrkolokal.
Det var under en ekumenisk helg
som detta tillfälle till gudstjänst
och undervisning erbjöds. Peter
Halldorf talade om bön. Det finns,
sa han, två bibelböcker som ”bönemänniskor” gärna återkommer
till, en i gamla och en i nya testamentet. Dessa böcker är Johannes
Evangelium i Nya Testamentet
samt Höga Visan i Gamla Testamentet.
Dessa böcker, menade Halldorf, är
de böcker som mest talar om bön.
Eller bättre uttryckt, de ger
läsaren en sinnesstämning som
underlättar bönen, man ”ställer

Frälsningsarmén i Vetekornet
Lördagen före jul var Frälsningsarméns brassband våra gäster vid
torgkaffet i Vetekornet.
I musikanternas fikapaus kom jag
i samspråk med kårens kapten,
Peter Jonasson. Vi hade båda läst
om hur det började här i Norrköping: Hösten 1884 ”öppnade man
eld” genom några utsända från
Stockholm. I en förhyrd smedja
längst ned där Vattengatan slutar
vid strömmen började det.
Att Norrköping skulle bli ett tacksamt fält för Armén hade man
förväntat sig på grund av dess
talrika fabriksarbetarbefolkning.
De första åren var oerhört framgångsrika. Ur rapporten till
högkvarteret efter den första
årsfesten 1885 citerar jag: ”Under
året har vid frälsningsmötena
bedits med omkring 850 över sina

in” hjärtat på ”rätt kanal”. Bönen
är inget vi presterar, bön är att
komma inför Gud, till Gud – bönen
börjar med Gud, inte med vårt
bedjande. Det är ”nuet” som är
ingångsdörren till Gud, bön är att
bli närvarande i nuet där Gud
alltid är närvarande. Peter Halldorf återkommer ofta till de förmanande och uppmuntrande orden;
”lugn, bara lugn, tänk på att du
övar dig ...” dessa ord menar han
tröstar de gånger man inte lyckas
med det lilla steg man föresatt sig,
det är viktigt, menar han, att inte
försöka gå stora steg i taget, hellre
ett litet och närmast genant litet
steg, än att i iver försöka sig på för
mycket för att sedan misslyckas
med detta ...
Ett handgripligt råd vi alla fick
med oss när det gäller bön var att
börja med en daglig bönestund,
ensam inför Gud, inte för länge för
då tappar du orken, börja med fem
minuter – du ser snart att även det
är svårt att hålla, (tänk på att vi
bara övar oss ...). Vi har knappt
satt oss förrän tankarna börjar

vindla bort på egna vägar (honom
måste jag ringa, det där måste jag
fixa) och vår närvaro inför Gud är
splittrad. Men Gud är kvar, han är
där han är, i nuet.
Bönen börjar inte med koncentration på Gud, förtydligar Peter
Halldorf vidare. Bön börjar redan
när kroppen rent fysiskt inställer
sig till Guds närhet, att rent
konkret ta sin kropp och ställa sig
(den) inför Gud i en bönesituation,
inte som en duktighetsprestation
eller någon slags koncentrationsövning när man satt sig till rätta.
Peter Halldorf är pastor i Pingströrelsen och har skrivit ett stort
antal böcker, varav några har
recenserats i denna tidning. Halldorf är redaktör och ansvarig utgivare för tidningen Pilgrim som har
sin redaktion på Nya Slottet,
Bjärka-Säby, söder om Linköping.
Några av Peter Halldorfs böcker
är ”Jungfrumark”, ”Helig rot” och
”Drick djupt av Anden”.
Mats Alenljung

synder bekymrade själar. En del
av dessa utgör Armén. Andra har
gått in i andra församlingar eller
föredrar att gå fria och inte sluta
sig till någon kristen grupp.”

sånger. Pojkarna fick en stilig
uniform och man satte blåsinstrument i händerna på dem. Vilket
lyft det måste ha varit för självkänslan!

Det var dock inte utan bråk och
uppståndelse. Frälsningsarméns
tidiga historia i Norrköping är i
sanning rafflande och spännande
läsning.

– Javisst, instämde Peter, och
precis på samma sätt är det än
idag i missionsländerna!

Jag påpekade för Peter Jonasson,
att jag ofta tänkt på vilken oerhörd
förvandling det måsta ha varit för
dessa fattiga fabriksarbetare, när
de bröt med sitt gamla liv och slöt
sig till Frälsningsarmén. De flesta
hade inte mera kläder än dem de
använde till vardags i fabriken.
Nu fick kvinnorna en blå dräkt och
en schäferhatt, sådan som endast
de fina fröknarna hade i stan. Sen
gav man dem en gitarr och de
började uppträda med frälsnings-

Nog är Frälsningsarmén värd all
heder och uppskattning för sitt
osjälviska arbete bland människor
i nöd. Vi gläder oss åt samarbetet i
Vetekornet. En insamlingsgryta
höll alla vi lyssnare förhoppningsvis kokande genom våra
gåvor, som oavkortat går till behövande människor i Norrköping.
Jag hoppas det blir en tradition att
varje år ha ”Frälsis” i Vetekornet
söndagen före jul!
Bengt Gårsjö
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Årsmöte 2006
Lördagen den 4 februari ägde
Norrköpings Baptistförsamlings
årsmöte rum. Vi godkände årsberättelsen för 2005 och den ekonomiska redovisningen. Om du vill
läsa dessa finns de på kyrkans
expedition. Vi valde två nya styrelseledamöter – Tomas Hägle och
Monika Svärd.
Två förslag väckte en engagerad
debatt. Den ena rörde en revision
av vår församlingsordning.
Missionsrådet upplöstes.
Årsmötet beslöt att missionsfrågor
med anknytning till Svenska
Baptistsamfundet behandlas av
Teologi- och gudstjänstrådet samt

Bra och Begagnat
Second hand-butiken
Bra&Begagnat på Moa Martinsons gata i Klockartorpet fyller 10
år den 27 januari 2006.
Överskottet av verksamheten
under dessa 10 år uppgår till drygt
6 miljoner kronor, som genom
Bröd till bröder och Hjärta till
Hjärta har gått till sjukhus, skolor
och barnhem i Afrika, Asien, SydAmerika och Öst-Europa.
Vi har en bra lokal med bra parkering. Vi känner stor glädje i
arbetet och vill gärna fortsätta
verksamheten. I mars månad i år
måste vi bestämma om vi ska säga
upp hyreskontraktet till utgången
av 2006 eller om det ska få löpa i
ytterligare en 3-årsperiod. Vi
behöver förstärkning för att våga
satsa på en fortsättning!
De frivilliga som nu arbetar på
Bra&Begagnat kommer från
Baptistkyrkan, Korskyrkan,
Metodistkyrkan, Svenska Kyrkan,
Vilbergskyrkan och Vånga
Missionsförsamling och vi har god
samverkan med anställda och tillfälligt sysselsatta. Alla har vi olika
intressen, utbildning och erfarenheter och tack vare det kompletterar vi varandra MEN många av

styrelsen. För övriga internationella engagemang ansvarar speciella grupper. Hela förslaget finns
att tillgå på expeditionen.
Den andra frågan som
vi samtalade länge
omkring var det framlagda budgetförslaget
för 2006. Vi beslöt att
anta förvaltningsutskottet förslag som
innebär en underbalanserad budget. Vår
förhoppning är att den
budget som antogs ska
slå fel och gå med överskott!

Ett varmt tack uttalades till alla
dem som på olika sätt engagerat
sig i församlingens arbete.
Gunilla Arlinger

Tomas Hägle och Monika Svärd valdes till
styrelsen. Bild: Stig Arlinger

de frivilliga har nått den åldern
att sjukdom och krämpor drabbar.
Kom och hjälp oss att hjälpa! Ta
kontakt med de frivilliga, t.ex.
Birgit Fjällgård 011-18 56 51 eller
Ingert och Arnold Eksmo 011-12
34 56, eller kom till butiken då det
är öppet. Butiken har telefon 01117 16 00. De frivilliga arbetar olika
länge, från några timmar då och
då till flera dagar i veckan. En del
har specifika ansvarsområden,
andra är ”diversearbetare”.
Butiken är öppen för försäljning
onsdagar 15.00-18.00 och lördagar
10.00-14.00 På lördagarna får de
första 100 kunderna var sin
gratislott med chans att vinna
presentkort att köpa för i butiken.
Dessa första kunder kommer in på
10-15 minuter! Stamkunderna
hänger på låset när vi öppnar!
Generösa givare ser till att vi har
begärliga varor att sälja.
Våra trogna, trevliga kunder
träffas och trivs vid kaffeborden
och bland hyllorna och gläds åt
sina fynd! Studenter köper möbler
och studielitteratur.
Kunderna kommer från Stigtomta
och Katrineholm i norr till Söderköping och Valdemarsvik i söder,
från Vikbolandet i öster, till

Linköping och Motala i väster.
Ibland kommer kunder ända från
Värmland, Åland eller Syd-Afrika!
Butiken är en positiv upplevelse
för både kunder och personal! Vår
elverkstad kontrollerar alla
lampor, strykjärn, TV, radio och
mikrovågsugnar innan de sätts ut
för försäljning.
Ett par gånger om året har vi
mycket uppskattade mannekänguppvisningar med skänkta kläder,
skor och väskor.
Böcker skänks till Kriminalvårdsanstalterna Kolmården och
Skenäs, till dagcentraler, äldreboenden och andra institutioner.
Många ton kläder, skor, filtar och
hygienartiklar skickas varje år till
Hjärta till Hjärta i Linköping för
vidare befordran ut i världen till
flyktingar och andra som lever i
nöd. Möbler och köksutrustning
skickas med långtradare till
Estland. Sjukvårdsmateriel
skickas via Söderköping till Lettland.
Jesus sa: ”Allt som ni har gjort för
en av dessa mina minsta, som är
mina bröder, det har ni gjort för
mig!”
Aina Hemming
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MARS
4 lör
5 sön

Torgkaffe
Musikcafé i Vetekornet
Tillsammansgudstjänst
Predikan: Lotta Suu m.fl.
Insamling till SBUF
Kyrkkaffe

Torgkaffe
Alla behövs – Diakonidag
Maria Bard, diakon i S:t Johannes,
Bertil Wik NFU
Löfteslandet för barn 3-10 år
Gudstjänst
Predikan: Margareta Rudén
Sång: Lena Hägle
Insamling till Gideoniterna
Kyrkkaffe

Torgkaffe
ÖBMs distriktsårsmöte i Linköping
Musikfest
Baptistkyrkans kör, Sing of Joy,
Förenade Brass Bertil From
Löfteslandet för barn 3-10 år
Gudstjänst
Predikan: Margareta Rudén
Sång: Gospelkören SOON
Kyrkkaffe

Torgkaffe
Löfteslandet för barn 3-10 år
Nattvardsgudstjänst
Predikan: Margareta Rudén
Musik: Berno Rudén violin
Församlingsmöte

Alla kulturprogram i samarbete med

10-13
18.00
11.00

10.45
11.00

10-13
10-14

10.45
11.00

10-13
14.00
18.00

18.00

10-13
10.45
11.00

En gräsandshona passade på att läsa
inskriptionen på en sten vid Färgargården. Bild: NT 060116.
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Program
5 mars – 4 juni 2006

5

25 mars – 4 juni 2006

Program
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APRIL
1 lör
2 sön
10-13
10.45
11.00

Torgkaffe
Löfteslandet för barn 3-10 år
Nattvardsgudstjänst
Predikan: Margareta Rudén
Sång: Karin Nordenö
Församlingsmöte

10-13
16.00

Torgkaffe
Cafégudstjänst
Predikan: Margareta Rudén
Sång: Burundigruppen
Kyrkkaffe

18.00

11.00

lör
sön

fre

10-13
11.00

8
9

14

lör
sön

10-13
18.00

15
16

lör
11.00

10-13
11.00

sön

lör
sön

Café Vetekornet öppet
Gudstjänst
Predikan: Lotta Suu
Sång: Cattrin Wigge
Piano: Eva Genberg
Kyrkkaffe
Valborgsmässofirande på Väsby
Medtag matpaj

Café Vetekornet öppet
Konsert med Rigakören, Baptistkyrkans kör och Förenade Brass
Gudstjänst
Predikan: Ilmars Hiršs
Sång: Rigakören och Baptistkyrkans kör
Kyrkkaffe

Långfredagsgudstjänst med
nattvard
Predikan: Margareta Rudén
Musik: Bengt Gårsjö, cello
Församlingens offerdag
Torgkaffe
Påskdagsgudstjänst
Predikan: Margareta Rudén
Sång: Kören
Församlingens offerdag
Kyrkkaffe

22
23

29
30

19.00

MAJ
6
7
lör
sön

10-13
11.00

lör
sön

18.00

13
14

mån - 17 ons

10-13
16.00

15

Café Vetekornet öppet
Nattvardsgudstjänst
Predikan: Margareta Rudén
Musik: Berno Rudén, violin
Vårkonsert
Baptistkyrkans kör, barnkör och
musiker

Café Vetekornet öppet
Cafégudstjänst
Predikan: Margareta Rudén
Sång: Burundigruppen
Kyrkkaffe
Ansvar Kolmårdskyrkan

11.00

10-13
11.00

Nattvardsgudstjänst
Predikan: Margareta Rudén
Sång: Burundigruppen

Café Vetekornet öppet
Gudstjänst
Predikan: Lotta Suu
Kyrkkaffe

Läger på Asptorp
Café Vetekornet öppet
Gudstjänst
Predikan: Margareta Rudén
Sång: Kören
Kyrkkaffe
Lägergudstjänst på Asptorp
Medtag kaffekorg

11.00
11.00

15.00

fre - 21 sön
lör
10-13
sön
11.00

tis
sön

sön

lör
sön

19
20
21

27
28

JUNI
4

6
11

Ekumenisk gudstjänst
Gudstjänst
Predikan: Margareta Rudén
Sång: Anna Rudén

Alla kulturprogram i samarbete med

8

SBUF

Hej alla underbara SBUF:are!

Mars

Maj

Vilken härlig vinter vi har fått,
svårt att tro att våren närmar sig
med snabba steg. Mycket av vår
barn- och ungdomsverksamhet är
i full gång, och det är många som
går genom våra portar på en
vecka. Småbarnsmusiken är fullproppad med föräldrar, barn och
bebisar. Jättemysigt! Löfteslandet
har fått ett ”nytt” lekrum, och vi
lär oss det otroliga som Jesus gjort
och gör.

5 Löfteslandet kl 10.45
8 Dopklass i Fridsäter kl 17.30
12 Löfteslandet kl 10.45
15 Dopklass i Fridsäter kl 17.30
19 Löfteslandet kl 10.45
22 Dopklass i Fridsäter kl 17.30
26 Tillsammansgudstjänst kl
11.00
29 Dopklass i Fridsäter kl 17.30

3 Barnkör i Elim kl 18.00
7 Vårkonsert med barnkören och
stora kören kl 18.00
12-13 TK:s hajk
19-21 Asptorpslägret
25-28 SBUF:s konferens

TK är som vanligt på fredagar,
ojämna veckor i Baptistkyrkan
och jämna i Immanuelskyrkan.
Men mer finns att få vara med på
under våren – här kan du läsa om
vad som kan vara nåt för dej.

April
1 Ev. dophögtid kl 17.00
2 Löfteslandet kl 10.45
5 Barnkör i Elim kl 18.00
19 Barnkör i Elim kl 18.00
26 Barnkör i Elim kl 18.00
30 Valborgsfirande på Väsby kl
19.00. Ta med matpaj och
fikabröd

Juni
12-15 Väsby dagläger
17-21 Läger med Farsta scouter i
Glotternskogen
20 Turnering på Väsby kl 17.00
Fotboll, volleyboll, brännboll
mm. Ta med korv/fikakorg
23 Midsommarfirande på Väsby
kl 17.00
26/6-9/7 Kristendomsskoleläger
på Sjövik

Välsignelsekramar från
barn&ungdomspastor
Lotta Suu
Ni får gärna kontakta
mej på 011-12 23 67,
070-222 22 88,
lottasuu@hotmail.com

Jesus stillar stormen. Bild: Jonas Petersson.

”Kom och köp! ” – den nya affären i
lekrummet inbjuder till mycket spontanlek.
Bild: Jonas Petersson.

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

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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