GEMENSKAP
baptistkyrkan i norrköping

Det folk som vandrar i mörker ...
Häromdagen var jag i en affär där man hade plockat fram
julsaker. Tidigare har jag blivit irriterad över att de börjat så
tidigt, men inte den här gången. Jag fylldes av värme och såg
fram emot när jag får ta fram adventsstjärnan och ljusstakarna.
– Jag riktigt längtade.
Längtade gjorde också folket i Israel för 2000 år sedan. De levde
i ett land som då var ockuperat av stormakten Rom.
”Gud du har väl inte glömt oss? Det känns så mörkt och hopplöst!”
Gud hade talat genom sina profeter att han skulle sända sin
smorde ... Profeten Jesaja skriver i det nionde kapitlet:
”Natten skall vika där ångest nu råder ... Det folk som vandrar
i mörkret ser ett stort ljus, över dem som bor i mörkrets land
strålar ljuset fram ... Ty ett barn har fötts, en son är oss given.”
”Gud vi längtar!!!”
Senare skriver en av Jesu lärjungar, Johannes: ”Det sanna
ljuset, som ger alla människor ljus, skulle komma in i världen.”
(Joh 1:9)
Många är vi som bär på mörker – och längtar efter ljuset. Tänk
om det är så att den tradition som kyrkan förvaltat i 2000 år har
något att ge till oss idag. Välkommen till kyrkan i advent och
juletid och låt dig påverkas av det glada budskapet – sjung med
i psalmerna och sångerna:
”Det folk som vandrar i mörker får se ett underbart ljus.
Ja, över dödsskuggans länder ett ljus skall brinna så klart.
Då lättar själarnas ångest och glädjen växer till sång.
Messias kommer till jorden, som Gud har lovat en gång.”
(Psalmer och Sånger 489)
Pastor Margaretha
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Den 21 januari 2007 kommer vi i
Baptistkyrkan i Norrköping att på
ett särskilt sätt tänka på och
ekonomiskt bidra till Svenska
Baptistsamfundets internationella mission. Vi kommer då att få
lyssna till Agneta och Ivan
Magnusson från Uppsala, som
sedan ca 10 år har en nära kontakt
med baptister i Burma. De är i
Burma i slutet av november i år
tillsammans med en grupp
baptister ifrån Sverige. Den
svenska gruppen bär bl.a. med sig
böcker från Teologiska Högskolan
i Stockholm (THS) till lärare och
studenter vid Myanmar Institute
of Theology (MIT).
Burma har under många år regerats av en militärdiktatur som
trasat sönder landets infrastruktur och satt skräck i
människor. I synnerhet har minoritetsfolken, däribland karener,
drivits på flykt inom landet och till
grannlandet Thailand. Under de
senaste åren har Sverige, och även
Norge och Danmark, tagit emot
kvotflyktingar som har sitt
ursprung i Burma.
Svenska Baptistsamfundets
missionstyrelse beslöt i april i år
att anta Burma som ett samarbetsland på riksnivå. Det innebär
att SB, tillsammans med THS,
Diakonia, Thailand Karen Baptist
Convention och andra, önskar
söka relationer med baptister i
Burma för att kunna bidra till en
god utveckling i landet. THS har
kontakt med Myanmar Institute
of Theology genom bl.a. studentoch lärarutbyten. I samband med
konferensen i Norrköping 2005
besökte en grupp studenter och
lärare Norrköping och konferensen.
Idag finns det ca 700 000 baptister
i Burma. Det finns en lång tradition med kontakter med baptister.
Vid förra sekelskiftet kom ett
svensk-amerikanskt missio-

Burma
närspar, Ola och Minnie Hansson,
till Kachinprovinsen i norra
Burma (nuv. Kachinstaten). De
gav kachinfolket ett skriftspråk.
Kombinationen av skriftspråket
och det sociala livet kyrkan gav
stärkte deras identitet som kachiner.
Agneta berättar att trots en hård
militärdiktatur och isolering är
det möjligt att besöka Burma.
Därigenom kan man också stärka
det civila samhället och bidra till
att åtminstone några kan få en
bättre situation utan att för den
skull stärka regimen. Vissa
områden i landet är dock stängda
för besökare.

Det är inte obehagligt att resa i
Burma. Det är lugnt och fridfullt,
men de diskuterar inte politik med
vem som helst. Den stora faran är
att skada någon som är där genom
att prata med fel person vid fel tillfälle. För dem är det viktigaste att
genom personliga relationer stödja
demokratirörelsen och kampen för
mänskliga friheter och rättigheter.
Då gruppen rest hem kommer
Agneta och Ivan att ha ett seminarium kring barns situation,
flickors och kvinnors rätt till
utbildning samt kring ett byutvecklingsprogram i samarbete
med baptister i Chinstaten.
Gunilla Arlinger

Besök vid ekumeniska
bönedagarna
Stefan Gustafsson har många års
erfarenhet av studentarbete. Han
är direktor för Credoakademin, en
bibelskola som har sina lokaler i
Betlehemskyrkan i Stockholm.
Han är en uppskattad föreläsare
och författare. Hans senaste bok
heter Gör som Gud – bli människa.
Stefan är också generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen som är en växande allians
av enskilda, församlingar och
organisationer som tror på, ber om
och arbetar för ett förvandlat
Sverige. Man arbetar genom
nätverk, seminarier, artiklar,
lobbyverksamhet och offentlig
debatt i media.
Under hösten har man haft en
föreläsningsturné kring ”Utmaningen från humanisterna” och
”Den ifrågasatte Jesus”. Vi får tillfälle att lyssna till Stefan
söndagen den 21 januari kl. 18 i
Immanuelskyrkan.
Arrangör är Norrköpings Kristna
Råd

Boktips
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Boktips som lyser upp
En god bok är alltid välkommen,
vare sig man går i julklappstankar
eller bara vill ha ett förslag för den
egna läsningen. Glädjande nog
finns det en hel del att välja ur
även denna höst. Jag vill presentera två av mina favoriter bland
årets utgivning: Andens folk av
Peter Halldorf och Viskningar
från katakomberna av Magnus
Malm.
I Andens folk får vi följa med den
första tidens kristna. Halldorf har
Apostlagärningarna som utgångspunkt, där vi får följa med den
första församlingen. Berättelsen
känns mycket fräsch och ämnen
som är ständigt aktuella som
tradition och förnyelse, synen på
ledarskap och andlig urskiljning
tas upp. Halldorfs kunniga
ledning gör boken till en utmärkt
fördjupning i till exempel en bibelstudiegrupp, men kan även läsas
enskilt. Rekommenderas varmt!

En andlighet för vår tid?
Så beskrevs
boken Keltisk
andlighet när
den kom ut på
svenska år
2000. Författaren och utgivaren heter
Harald Olsen,
direktör vid
Konsthögskolan i Oslo.
Han har gjort en sammanställning
av keltiska hymner, böner, dikter
från tretton sekler, givit en kort
berättelse om kelternas historia,
deras möte med den kristna religionen, ordnat texterna i grupper
med förklarande ramar.
I den keltiska föreställningsvärlden är Gud inte bara världens
skapare utan också dess uppehållare, alltid närvarande på ett sätt
som kan bekräftas och upplevas.
Naturens skönhet uppfattas som
ett uttryck för Guds godhet. Böner
om välsignelse gäller alla varda-

Viskningar från katakomberna är
en liten pärla från Magnus Malm.
Han berättar om sin kamp under
lång tid att få två delar av tron att
gå ihop: Å ena sidan det ”andliga”
då människan vänder sig inåt,
uppåt, å andra sidan det ”världsliga” då människan vänder sig
utåt, mot sina medmänniskor.
Människor inom kyrkan verkade
vara splittrade under 70-talet och
det var det ena eller det andra som
gällde. På ett befriande sätt visar
Malm på fullheten i evangeliet.
Det är både – och som gäller.
Boken är befriande och inspiregens händelser och sysslor. I
samvaron med andra människor
gäller gästfrihet som en kristen
dygd. Vandringar och färder i
enkla båtar hörde till livet, med
möten och avsked om man levde i
ett örike. Livet var hårt arbete
med ansvar och förpliktelser, men
där fanns också tid för stillhet och
tillbedjan.
Det är underbart att ta del av
dessa texter. En böneönskan
känner vi alla till och har kanske
sjungit med i. Här hör den hemma:
”Må din väg gå dig till mötes …
Och tills vi möts igen må Gud
hålla dig i sin hand.” En annan
vandringsbön, kanske av en
ensam vandrare: ”Den väg jag
vandrar – Kristus vandrar den
också.”
Treenigheten var viktig i den
keltiska tron:
Fader, Son och Helig ande
Må de tre, i ett, vara med oss dag och
natt
På det djupa havet och på de höga
bergen.

rande och jag får tankar om hur
dagens församling skulle kunna
svara mot behov i vår tid. Malms
bok behandlar församlingens
förhållande till världen och menar
att vi har blivit för rädda idag för
att sticka ut. Vi har missat fokus:
Gud blev människa i Jesus. Detta
får konsekvenser på olika plan.
Jag citerar från förordet: ”Boken
är skriven i övertygelsen att den
kristna kyrkan i grunden inte kan
förnyas genom något som ligger
utanför henne: trender, idéer,
värderingar, metoder. Hon är som
ett träd: det är bara från rötterna
hon kan få liv. Bara genom att
återvända till vårt ursprung kan
vi förstå vart vi är på väg.”
Jag tycker att Halldorf och Malm
är profeter i vår tid, var och en på
sitt sätt. Böckerna kompletterar
varandra och kan med fördel läsas
i smågrupper som ett led i församlingsutvecklingen.
Elisabeth Sjödin
Så här välsignade man en nyfödd i
ett ”fördop”:
Droppen från Gud Fader
Droppen från Guds son
Droppen från Guds helige Ande
På din lilla panna du älskade.

Djuren hör till Guds skapelse.
Varje dag ber jag:
Att alla fåglarna skall sjunga för mig
All boskap skall råma för mig
Alla insekterna skall surra för mig,
Guds änglar skall beskydda mig.

Bön om koncentration, är det
kanske detta som kan göra intryck
på vår tids rastlösa moderna
konsumtionsmänniska?
Gud, hjälp mina tankar!
De irrar iväg från mig
De kan korsa ett hav i ett enda språng
De glider ur mitt grepp som ålsvansar
Käre Jesus, du som ser in i varje
hjärta och läser varje själ.
Ta tag i mina tankar.
För dem tillbaka till mig och håll mig
tätt intill dig!

Elsie Thurén
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Dopförnyelsegudstjänst
En söndagskväll i början av
oktober var vi några som samlades
i kyrkan till dopförnyelsegudstjänst. Jag skulle ha varit med och
planerat inför gudstjänsten men
av olika skäl gavs inte riktigt
utrymme till det utan Margaretha
fick ta hand om det mesta. Jag
kom dock in på slutet och fick
hjälpa till med att läsa ett par
texter. Jag hade bara varit hemma
en vecka efter en lång arbetsresa
och hade dessutom varit iväg
under helgen. Därför var jag
egentligen inte särskilt upplagd

Personalförändringar i
Vetekornet
Harriet Åkesson
är ny medarbetare i caféet sedan 1
oktober. Hon arbetar halvtid. Vi är
glada över att vi kunnat anställa
henne. Vi känner henne väl
eftersom hon under nästan ett år
har gjort värdefulla insatser, dels
har hon arbetstränat i caféet och
dels har hon ställt upp utan
ersättning, för att hon trivts så bra
med arbetsuppgifterna.
Ylva Samuelsson är också en
person som har arbetat utan lön.
När hon besökte caféet som gäst
tyckte hon att det verkade så
roligt att arbeta där, så hon hörde
sig för om hon inte kunde få hjälpa
till. Det fick hon gärna. Efter att
ha arbetat några månader som
frivillig har hon nu anställts några
timmar i veckan som en del av en
25-procentig tjänst som för närvarande är vakant.

för denna gudstjänst men det
visade sig vara precis vad jag
behövde. Gudstjänsten blev
mycket finstämd med ljuständning, bön och det moment där vi
alla som deltog gick fram till
Margaretha och fick bekräfta det
dop vi en gång gjort. Efter att ha
anlänt både trött och uppe i varv
gick jag hem mycket lugnare och i
ro. Jag tror att även de övriga
närvarande håller med mig om att
det var en innerlig gudstjänst full
av värme!
Leif Hallingfors

Studentpastor
I september fick vi i Norrköping en
ny studentpastor. Han heter
Tobias Persson och är anställd av
Korskyrkan som ungdomspastor.
Korskyrkan har ställt 25% av
hans tjänst till förfogande som
han nu ska använda till att arbeta
som studentpastor. Som studentpastor kommer han i huvudsak
arbeta för högskolestudenterna
och kommer i det arbetet att
samarbete med studentprästen
som han också delar lokal med på
högskolan.
Leif Hallingfors

kvällsaktiviteter av olika slag.
Dessa externa samlingar ger oss
värdefulla kontakter och ett välbehövligt ekonomiskt tillskott.
Anmäl dig till någon i caférådet
om du har möjlighet och lust att
hjälpa till i denna roliga och
meningsfulla uppgift.
Solbritt Granberg

Stickcafé
Det började med torgkaffe för
många år sedan, som växte och
blev Café Vetekornet. Sedan följde
bl.a. musikcafé, Local Heroes och
gitarrcafé. Kanske finns det fler.
Den senaste varianten är Stickcafé. En cafégäst, Sofia Siggelin,

framkastade förslaget och vår nya
medarbetare Harriet nappade
direkt och ville hjälpa till att organisera det. Hon hade redan lekt
med tanken.
Alltså: måndagar och onsdagar
mellan klockan 13.30–17.00 är
alla välkomna att ta med sin stickning och komma till Vetekornet.
Varför sitta ensam hemma och
sticka? Ingen anmälan, inga
medlemslistor, inget program,
inga avgifter och inga krav. Bara
kom, sticka, fika, prata, byt
beskrivningar och ha trevligt tillsammans!
Margareta Strand

Vår föreståndare Åsa Disefjord
kommer att vara barnledig fr o m
den 12 januari. Ulla Andersson
kommer att ersätta henne. Ulla,
som är medlem i vår församling är
född Carnebring och säkert
bekant för många av er.
Förutom de anställda, som bara
arbetar dagtid, behöver vi frivilliga som kan vara värdar vid

Glada gäster stickar i Vetekornet. Bild: Margareta Strand

19.00

6 ons

16 lör
17 sön

10 sön

10–13
11.00

17.00

11.00

9 lör
10–13
9 lör–16 lör

10–13
11.00

Café Vetekornet
Julmusik
Betraktelse: Margaretha Rudén
Sång och musik: Kören och musiker
Kyrkkaffe

Café Vetekornet
Fotoutställning med sakrala bilder
av Joel Miller på Café Vetekornet
Nattvardsgudstjänst
Predikan: Märta Wigg
Sång: Burundigruppen
Christmas Carols Julgudstjänst på
engelska
Sång: Kören
Servering

Gitarrcafé i Vetekornet

Torgkaffe
Adventsgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Kören
Kyrkkaffe

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

DECEMBER
2 lör
3 sön

NOVEMBER
25 lör
26 sön

Gitarrcafé
Torgkaffe
Gudstjänst Bibelns Dag
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Tina Rudén
Bibelvälsignelse med Gideoniterna
Kyrkkaffe

Gudstjänst med nattvard i
Metodistkyrkan
Predikan: Christer Johansson
Gudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Burundigruppen
Kyrkkaffe

Gudstjänst i Baptistkyrkan
Predikan: Anne-Lill Eriksson
Sång: Cattrin Wigge
Nyårsbön i Immanuelskyrkan
Betraktelse: Nils-Olof Persson

Midnattsmässa i Immanuelskyrkan
Predikan: Anne-Lill Eriksson
Julotta i Baptistkyrkan
Predikan: Christer Johansson
Sång: Kören
Julottekaffe, medtag kaffebröd
Julgudstjänst i Metodistkyrkan
Predikan: Margaretha Rudén

Alla kulturprogram i samarbete med

19.00
10–13
11.00

11.00

7 sön

10 ons
13 lör
14 sön

11.00

19.00

11.00

JANUARI
1 mån

31 sön

08.00

25 mån

11.00

23.00

24 sön

Program
3 december 2006 – 4 mars 2007
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10–13
16.00

24 lör
25 sön

10–13
11.00

MARS
2 fre

10–13
17.00

JANUARI
20 lör
21 sön

3 lör

11.00

Torgkaffe
Gudstjänst
Predikan:
Musik: Bengt Gårsjö, cello
Kyrkkaffe

Torgkaffe
Missionsgudstjänst Burma i fokus
Predikan: Agneta och Ivan
Magnusson
Sång: Kören
Kyrkkaffe
Ekumenisk gudstjänst i Immanuelskyrkan med Stefan Gustafsson

4 sön

FEBRUARI
3 lör
4 sön

18.00
10–13
11.00

Torgkaffe
Tillsammansgudstjänst
Anna-Lena Josefsson, Monika Svärd,
Löfteslandet
Kyrkkaffe

19.00

10–13
11.00

Torgkaffe
Gudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Chorus Feminae
Kyrkkaffe

27 lör
28 sön

19.00
10–13
14.00

Bibelkväll på Lilla Mariehov med
Ilmars Hiršs, Riga
Torgkaffe
Vi sjunger läsarsånger och
studerar bibeln i Vetekornet med
Ilmars Hiršs
Nattvardsgudstjänst
Predikan: Ilmars Hiršs
Musik: Förenade Brass

7 ons
10 lör
11.00

19.00
10–13
16.00

21 jan. Baptistsamfundets Internationella mission

Insamlingar till Sv. Baptistsamfundet

11 feb. Församlingens årshögtid

3 dec. Första advent

Församlingens offerdagar

Alla kulturprogram i samarbete med

11 sön

Gitarrcafé i Vetekornet
Torgkaffe
Årsmöte
Servering
Nattvardsgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Kören

12 mån
17 lör
18 sön

Måndagsöppet med Ingela Agardh
Torgkaffe
Cafégudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Anna Rudén
Kyrkkaffe
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Vi letar ungdomspastor/
ungdomsledare!
Vi som blivit tilldelade denna
uppgift är Tomas Hägle, Hanna
Hägle, Anna Rudén, Susanne
Lindahl, (med support av Unni),
Cattrin Wigge och Monika Svärd.
Vi fanns med på mötet i Söderköping den 8 september, dit alla
under 55 år i församlingen var
inbjudna. Där togs bl.a. upp hur vi
som var där ville att barn- och
ungdomsarbetet skulle se ut i
framtiden. Barnfamiljers och
tonåringars tankar sammanställdes och vi har utformat tjänstebeskrivningen efter dem. Den
handlar om Löfteslandet, tonårsarbete och ledaransvar i grova
drag. Tjänsten utlyses som ett
vikariat fram till 30 juni 2007.

SBUF
Local Heroes 21 oktober
Vetekornet förvandlades till en
stor scen med spotlights, högtalare och mikrofoner. Det var
häftigt att stå där. Tolv olika
konstellationer i varierande stil

och ålder spelade under kvällen,
och både musikanterna och
publiken hade roligt.
Jättestort tack till Tomas Hägle,
Johan Wigge och Billy Josefsson
som jobbade hårt med fika, publikglädje, ljud och ljus. Vi ser fram
mot en ny kväll med Local Heroes
nästa termin.

Albin, Amanda och Simon startar
föreställningen. Bild: Billy Josefsson

Vi har kontakt med Betelseminariet, SALT-utbildningen (som
Lotta Suu gick) och har satt in en
annons i Sändaren.
Senaste datum för ansökan är 24
nov. och vår grupp möts den 30
nov. Vi kommer att kalla till intervjuer (!) för att i december, på ett
extra församlingsmöte, presentera
vårt förslag på vikarie för Lotta.
Be för det här ...
önskar vi i rekryteringsgruppen

Helene sjunger egna
kompositioner.
Bild: Billy Josefsson

Five Alive, avslappnat med
musik i hela kroppen.
Höger: Hanna Hägle och
Mighty Moms.
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.

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

Barn- och ungdomspastor
Lotta Suu (sjukskriven)
Tel. exp: 011-12 23 67

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

Pastor
Margaretha Rudén
Tel. exp: 011-12 06 30
Mob: 070-222 22 88

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