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Våra val
Det moderna livet är fyllt av valsituationer: enkla val, som blir till
vanor och svåra val, kanske livsavgörande. Att inte ta ställning
då är också ett val. Att få välja är en förmån, en möjlighet men
också ett ansvar, en risk. Vårt moderna samhälles teknik, telefoni, möjligheter att resa och träffas erbjuder val, som aldrig
fanns förr. Är det nödvändigt med så många val?
Allt det bästa vi har, har vi fått av Gud, Skaparen. Själva livet, att
jag finns här som en människa, har jag inte valt, det är en gåva. I
skapelsemorgonen kunde jag då ha blivit någon annan (något
annat)? Så här funderade poeten Nils Ferlin:
”En luffare är jag – vad mera,
Jag kunde ju vara en präst,
Jag kunde ju vara en brukspatron,
En bonde eller en häst …”
Jag blev en människa. Mina föräldrar har jag ej behövt välja, inte
heller var på klotet jag skulle födas. Och tänk, allt underbart som
omger oss i skapelsen och i livet: solen, naturen, möten med människor, upplevelser av kärlek, glädje, frid i själen. Att Gud fortfarande bryr sig om sin skapelse!
”Jorden är Herrens och allt vad därpå är” säger psalmisten.
Omfattas också växterna och djuren av hans omsorg? Det tror
diktaren Edith Södergran. Gud är med i alla sammanhang, säger
hon. Han är den enda i världen som har tid och det anar hans skapelseverk. ”Förgätmigejen ber Honom om högre glans i sina blå
ögon, och myran ber om större kraft att fatta strået” ”När gumman oväntat mötte sin katt vid brunnen, och katten sin matmor,
var det en stor glädje för dem, allra störst för att Gud hade fört
dem tillsammans och velat dem denna underbara vänskap i fjorton år.”
I denna både fattbara och ofattbara miljö, där vi anar ”överraskningarnas Gud”, har vi fått möjlighet att göra viktiga val för vårt
liv, val av utbildning/arbete, livspartner/vänner, livsåskådning/
tro. Detta får vi göra inför Guds ansikte – i trygghet och ansvar.
Och i bön.
Vad är viktigt i relationerna med de människor jag möter i livet?
Som jag ser det: Ärlighet och ödmjukhet i vår strävan att samar-

beta, att kunna visa
hänsyn, att våga
använda våra gåvor till
tjänst. Våra intressen
kan leda oss ut ur en
trång krets till att
arbeta i globala sammanhang.
I Bibeln möter vi
lyhörda personer som
får kraft till goda val. I
Första Mosebok möter vi
en gång Abraham –
Guds vän – hans trogna
tjänare och en förut
okänd ung kvinna i en
tidlös berättelse om bön
och val. Läsaren tänker:
Är det inte Gud, som
väcker äventyrslusten
hos den unga Rebecka,
så att hon genom sitt val
medverkar till att två
gamla män upplever att
Gud besvarat deras
böner?
Att våra svåra val med
Guds hjälp kunde fogas
in som pärlor i vårt minnes radband, är inte det
vad vi alla önskar i livsavgörande valsituationer?
Elsie Thurén
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Svåra val

To Emigrate?
A choice I have yet to make. I
remain a South African living
abroad – or overseas as we would
say back home.
I have however gained another
country in a sense. A place where I
feel at home after eight years.
Years filled with experiences
binding me to Sweden. It has been
a steep learning curve.
The first year felt like an extended
holiday in one way, but included
an intense battle with the school
system. Experiencing the Swedish
school system and health care first
hand, has been a shock to
me. Thereafter struggling to
understand and come to
terms with the systems in
place here – which at first
seem a 1984 Big Brother
scenario – made me realize
that we're all in the same
boat and I had to just get on
with life. Where is freedom
of speech? I often wonder.
On the other hand the
advantages of having
freedom of movement – just
being able to go for a walk –
feeling safe and secure, close
proximity to accessible
places of natural beauty, a
public transport system
which functions well, and
not the least living amongst
sincere, law-abiding citizens
who do their duty for the
most part, weigh heavily.
Wendy Monberg

Tankar om den dramatiska
situationen i Burundi

till och med farbröder och
morbröder dödar sina syskonbarn.

Burundi är ett litet land i södra
Afrika. Klimatet är typiskt
tropiskt; det regnar nästan hela
året. Burundierna talar i
allmänhet kirundi i hemmet och
franska i skolan. Det finns tre
stammar, nämligen hutu (som är i
majoritet), tutsi och twa.

Före inbördeskriget, som kostade
många människoliv, var Burundi
ett land i fred där man drack mjölk
och honung.

Före 1993 gifter sig hutuer och
tutsier med varandra. Men efter
det att krisen utbröt kommer de
båda stammarna inte överens. De
har börjat döda varandra, så att

De flesta ungdomar som har
föräldrar av olika ursprung (tutsi
och hutu) har allvarliga problem.
Förut gifte sig en hutu med en
tutsi utan vidare och tvärtom.
Men förhållandena har ändrats;
politikerna har förgiftat folket och
det land där fred och lugn rådde
har blivit ett tårarnas land.
Ett barn med föräldrar
från båda stammarna får
problem i skolan; släktingarna på ömse sidor är
nämligen rädda för att
skolan kommer att
påverka barnet att hålla på
den andra stammen. På
detta sätt jagas ungdomarna som är i denna belägenhet iväg av båda
etniska grupperna. Här
uppstår den första tanken
på att fly.
När man tänker lite mer:
I ett land där man våldtar
och dödar, där anarki och
ett utsvävande liv breder
ut sig, där finns det inget
liv.
Det största problemet är
självcentreringen: Den
styrande klassen vill inte
att makten ska delas
mellan bröder. Det saknas
demokrati. Politikerna
fortsätter att indoktrinera
människor som i själva
verket är blinda.
En av de burundier som
bor i Sverige
(övers. från franska av
Elisabeth Strömberg)
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Hur påverkar våra val oss och
vår omgivning?
Vem bryr sig? Spelar det nån roll?
Frågorna är inte nya. ”Ska jag ta
vara på min broder?” frågade
Kain redan i Bibelns första bok.
I frågorna kan det ligga mycket:
irritation, likgiltighet. Men också
djupare frågor: Spelar jag någon
roll? Bryr sig någon om mig? Vad
är då en människa? …
Varje dag ställs vi inför ett stort
antal val. Val som vi kan påverka
i varierande grad och som vi gör
under påverkan av olika faktorer.
Det som till synes kan vara ett
litet val kan ha stor påverkan om
man ser det ur ett annat
perspektiv.
Valet av kläder kan påverka på
många olika sätt och flera nivåer.
Först på det rent personliga
planet. Vad jag tycker om
kläderna, med avseende på färg,
modell och material samt att
kläderna skyddar mot t.ex. kyla
och regn. Nästa nivå är hur omgivning ser på mig och mitt val av
kläder. Vad signalerar jag med
mina kläder och hur tas budskapet
emot? Detta kan ta sig mycket
varierande uttryck i olika åldrar
och sammanhang. En tredje
aspekt är den globala. Var, hur och

Prisskillnad 1 krona – vad väljer du?

av vad är mina kläder producerade? Under vilka arbetsförhållanden, med vilken miljöpåverkan
genom t.ex. transport och olika
kemikalier som används i olika led
av framställningen? Det finns
många möjligheter att göra val
som påverkar både mig själv och
andra, genom en så vardaglig sak
som kläderna.
Ett annat vardagligt val är ”vårt
dagliga bröd”, annan mat och
andra förbrukningsvaror. Inom
detta område uppmanas vi ständigt att välja. Reklam och
symboler talar om vad som är billigast, nyttigast, fettsnålast, fiberrikast eller innehåller minst
socker osv. Visst är det bra att äta
sunt och visst måste pengarna

Välkomna till lunchsamtal med
kommunpolitiker

Tidpunkten för samtalen är kl.
12.00–13.00.

Under fyra dagar den 12 sept.
t.o.m. den 15 sept., är gruppledarna för de partier som är representerade i kommunfullmäktige i
Norrköping inbjudna till intervju
och samtal i Vetekornet. Syftet är
främst att något lära känna
personen bakom politikerrollen
och i utbyte visa glimtar av
församlingens verksamhet.

Tisdagen den 12 sept:
Socialdemokraterna,
Seniorpartiet
Onsdagen den 13 sept:
Moderata Samlingspartiet,
Miljöpartiet
Torsdagen den 14 sept:
Folkpartiet,
Vänsterpartiet

räcka hela månaden men det finns
faktiskt fler värden här i världen.
Inom det här området är det
enklare att göra ett bättre val och
i många fall blir det inte så
särskilt mycket dyrare att välja
ekologiska samt rättvisemärkta
varor i stället för de konventionellt, eller var det kommersiellt?,
framställda. Dessa val är bra, inte
bara för kossor, höns och jordbrukare i andra länder. De är även ett
steg i rätt riktning för att vi ska ha
en jord kvar att lämna till
kommande generationer om inte
Jesus väljer att komma tillbaka så
snart att det inte behövs.
Jag väljer att låta en rad av Stig
Dagerman kommentera frågorna.
”En hungrande människa mindre
betyder en broder mer.”

Karin Nilsson

Fredagen den 15 sept:
Kristdemokraterna,
Centerpartiet
Under cirka 20 minuter samtalar
jag med en i taget, med möjlighet
att ställa frågor efteråt. Det
handlar alltså inte om debatt.
Välkomna att träffa våra politiska
företrädare.
John Olov Jacobsson
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Baptistsamfundets konferens
i Vallersvik 2006
Drygt 480 personer samlades till
konferens i Vallersvik under
Kristi Himmelsfärdshelgen.
Tanken var att samlingarna
skulle vara i ett tält, men på grund
av kraftig blåst dagen före konferensen kunde tältet inte resas. I
sista stund fick planeringen göras
om, men tack vare att kyrkoherden i Ölmedala lät oss vara i
kyrkan tre kvällar och att konferensdeltagarna gjorde sitt bästa
för att bereda plats för alla i
Vallersvikskyrkan under förhandlingar och föreläsningar gick det
att genomföra programmet som
det var tänkt.
Aldrig har vi varit på en konferens
med ett så digert innehåll.
Förutom förhandlingar, gudstjänster, konserter och föreläsningar fanns det över trettio olika
seminarier att välja på. Ett svårt
val eftersom alla ämnen var aktuella och spännande.
Under förmiddagarna föreläste
den engelske teologen Stuart
Murray Williams. Konferensens
motto ”Med nya ögon” kan ses som
en gemensam rubrik för dessa
föreläsningar. Han hjälpte oss att
se i viket sammanhang vi finns
och hur vi måste förändra våra
verksamhetsformer för att kunna
göra vår röst hörd. ”Vi behöver
inte ett nytt evangelium, men nya
sätt att berätta det på.”
Vid konferensen uppmärksammades att samarbetet mellan vårt
samfund och Thailand Karen
Baptist Convention firar trettio år
i år. Missionsföreståndaren i Thai-

land och några andra representanter för det thailändska
samfundet gav oss intressanta
inblickar från landet och arbetet i
församlingarna. De tolkades på
ett skickligt sätt av Jörgen Algesund.
En av höjdpunkterna för oss var
att träffa Thomas och Lisa Mushikangondo, som var konferensens
gäster. De utbildades i Sverige på
60-talet, han på Betelseminariet
och hon på Sjöviks folkhögskola.
Sedan dess har de varit verksamma i Kongo. De har fostrat sju
barn och under stora uppoffringar
gjort det möjligt för dem att skaffa
sig kvalificerade utbildningar. De
är starkt engagerade i en församling i Kinshasa, där de gör betydelsefulla insatser, inte minst för
människor, som har det sämre än
de. Både Lisa och Thomas talar
fortfarande bra svenska och hade
många minnen från sin tid här
som vi kunde dela.
Bland de beslut som togs var ett
som rör miljö, hälsa och livsstil.
Konferensen beslutade att
uppmana enskilda baptister och
församlingar att leva enkelt och
dela med sig av sina tillgångar och
att uppmana församlingarna att
vara en drog- och alkoholfri miljö,
där vi hjälper varandra att finna
balans och helhet i livet.
Vårt globala ansvar tog sig uttryck
i ett uttalande om att stoppa skövlingen av regnskogen i Kongo,
samt ett om situationen i Burma/
Myanmar, som har sänts till
Sveriges regering och riksdag.
Vid årets konferens avtackades
missionstyrelsens ordförande

under 11 år, Sören Carlsvärd.
Lars Dalesjö, Helsingborg valdes
att efterträda honom.
Vid sändningsgudstjänsten, som
hölls i Ölmedala kyrka avskiljdes
tre pastorer och tre diakoner för
tjänst i baptistsamfundet. En av
diakonerna var vår Inger
Gustafsson.
Till nästa års konferens hälsade
Helsingborgs baptistförsamling
oss välkomna. I år var drygt tio
personer med från vår församling.
Förhoppningsvis blir vi fler nästa
år för det är, tycker vi som var där,
inspirerande och berikande att få
mötas och diskutera, lyssna och
reflektera över det som är församlingens uppdrag.
Solbritt och Ulf Granberg

Dopförnyelsegudstjänst
Söndagen den 8 oktober kl 18.00
kommer en dopförnyelsegudstjänst att äga rum i Baptistkyrkan. En dopförnyelsegudstjänst utgår från det faktum
att dopet innebär en förpliktelse
till lärjungaskap, till ett nytt sätt
att leva i Kristi efterföljd. Vi
behöver bli påminda om vårt dop
och vad det innebär att leva i sitt
dop. Vi är alla välkomna att på
nytt överlämna oss till Gud och till
varandra.
”Livets vatten, dopets vatten,
vittnar om att Gud är här.”
PoS 801
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SEPTEMBER
1 fre–2 lör

Torgkaffe
Musikaliskt kalejdoskop
Kören och musiker
CON AMORE Musik för violin och
piano med Päivikki Virkkala–
Malmqvist och Per Olov Gustavsson

Torgkaffe
Cafégudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Familjen Josefsson
Löfteslandet Kyrkkaffe
Församlingsmöte

Torgkaffe
Skördefest/Tillsammansgudstjänst
Predikan: Lotta Suu m.fl.
Kyrkkaffe

Torgkaffe
Samlingsgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Familjekör och Baptistkyrkans
kör
Kyrklunch
Lunchsamtal med politiker i
Vetekornet

Tillsammansdagar på Väsby
sommarhem
Torgkaffe
Kräftskiva på Väsby sommarhem
Medtag egna kräftor!
Nattvardsgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Lillemor Appelvang

10–13
16.00

21 lör
22 sön

Torgkaffe
Gudstjänst med drama
Predikan: Margaretha Rudén, Lotta Suu
Sång: Burundigruppen
Kyrkkaffe
Församlingsmöte

Torgkaffe
Cafégudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Cattrin Wigge
Löfteslandet Kyrkkaffe

Torgkaffe
Ekumenisk gudstjänst med
nattvard i Renströmmen

Torgkaffe
Gudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Gospelkören SOON
Löfteslandet Kyrkkaffe
Dopförnyelsegudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Gitarrcafé i Vetekornet

Nattvardsgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Musik: Bengt Gårsjö, cello
Löfteslandet

Alla kulturprogram i samarbete med
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NOVEMBER
4 lör
11.00

17.00

19.00
10–13
17.00

5 sön

8 ons
11 lör

11.00

10–13
16.00

12 sön

18 lör
19 sön

18.00

10–13
11.00

25 lör
26 sön

DECEMBER
2 lör
3 sön

19.00

Ljusgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång och musik: Kören och musiker
Nattvardsgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Tina Rudén
Gitarrcafé i Vetekornet
Torgkaffe
Konsert med Capella Mixtura, Örebro
Baptistkyrkans stråkensemble och en
körgrupp. Tema: Anders Frostenson
Gudstjänst
Predikan: Leif Hallingfors
Musik: Förenade Brass
Löfteslandet Kyrkkaffe
Torgkaffe
Cafégudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Kören
Löfteslandet Kyrkkaffe
Församlingsmöte

Torgkaffe
Adventsgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Kören
Kyrkkaffe
Gitarrcafé i Vetekornet

9.30–13 FVU:s Julmarknad
11.00 Tillsammansgudstjänst Vi i världen
Predikan: Lotta Suu, Margaretha Rudén
Medverkande: Löfteslandet, Tonår
Kyrkkaffe

6 ons

Alla kulturprogram i samarbete med

Församlingens offerdagar 2006

10 sept. Samlingssöndagen

4–5 nov. Allhelgonahelgen
3 dec. Första advent

Insamlingar till Sv. Baptistsamfundet 2006

3 sept. Mänskliga rättigheter och sociala missionen

24 sept. Kristendomsskolan på Sjövik

8 okt. Ledarutveckling och utbildning
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Hej på er!
Hoppas ni haft en skön och vilsam
sommar, jag och min familj har i
alla fall njutit av en otrolig
sommarvärme. Samtidigt som vi
fått något för själen på underbara
möten på Torpkonferensen och
Hönökonferensen.
Några av våra ungdomar har varit
på Sjöviks kristendomsskola i två
veckor, där Lovisa Hägle döptes
vilket är underbart. Några andra
har varit en vecka på Norra Vilägret, ett tonårsläger som
Missionskyrkan anordnar för hela
Östergötland. Vi var tio tonåringar från TK och Micke och jag,
som fick några fantastiska dagar
tillsammans med 175 andra
östgötar.
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 för att
arbetet blir till välsignelse för
många, och att vi får se frukt av
det vi gör.

SBUF
SBUF:s kalendarium höstterminen 2006
September
17 Tillsammansgudstjänst med
skördefest i Baptistkyrkan 11.00

Oktober
29 Dramagudstjänst med Margaretha & Lotta, träning innan för
den som är intresserad att vara
med på gudstjänstens drama.
Anmäl ditt intresse till exp.

November
26 Tillsammansgudstjänst med
avtackning för Lotta Suu i
Baptistkyrkan kl.
11.00, medverkar
gör Margaretha,
Lotta, Löfteslandet och TK.

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

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

Höstens barn- och ungdomsgrupper i Baptistkyrkan 2006
TK 12 år: Start 15/9 kl. 19.00.
Ojämna fredagar, detaljerat
program finns i kyrkan.
Löfteslandet 3–9 år: Söndagar,
start 24/9 kl 10.45. Det hemliga
uppdraget kör vidare.
Småbarnsmusik 0–4 år: Tisdagar,
start 19/9 kl 10–12. Anmälan till
exp. senast 14/9.
Musiklek för hela familjen. Hör av
dig till exp. om du är intresserad.

Några av ungdomar från vårt TK bygger drakar på
tonårslägret i Norra Vi. Bild: Lotta Suu.

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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