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”Åt en okänd Gud”
Athenarna hade ett altare med inskriptionen ”åt en okänd
Gud”. Paulus befann sig i staden Athen och många ville diskutera med honom när de hörde att han predikade om Jesus.
Några filosofer blandade sig i diskussionen.
Allt utmynnar i att han säger till dem: ”Det som ni alltså
dyrkar utan att känna till, det är vad jag förkunnar för er. Gud
som har skapat världen och allt den rymmer, han som är herre
över himmel och jord, bor inte i tempel som är byggda av
människohand som om han behövde något, han som själv ger
alla liv och anda och allt ... han är ju inte långt borta från
någon enda av oss. Ty i honom är det vi lever och rör oss och
är till ... vi har vårt ursprung i honom”.
I honom är det vi lever och rör oss och är till. Kanske du har
en känsla av att det finns en kärleksfull makt, en högre makt,
att livet inte bara är en slump.
Den okände guden har fått ett personligt ansikte genom Jesus
Kristus. Du är inte utkastad i ett opersonligt universum. Det
finns någon som vill ditt liv. Du är sedd, älskad.
Att bli kristen är inte att anta en religion utan det är att gå in
i en relation med den Gud som uppehåller allt. I honom är det
vi lever, rör oss och är till.
Om du vill läsa hela sammanhanget jag har referat till så
hittar du det i Bibeln i Apostlagärningarnas 17:e kapitel.
Skulle du vilja vara med i en upptäckargrupp där vi tillsammans studerar och samtalar hör gärna av dig till mig.
Varma sensommarhälsningar från Pastor Margaretha

Jag ser upp emot bergen:
varifrån skall jag få
hjälp?
Hjälpen kommer från
Herren,
som har gjort himmel
och jord.
Han låter inte din fot
slinta,
han vakar ständigt över
dina steg.
Han sover aldrig, han
vakar ständigt,
han som beskyddar
Israel.
Herren bevarar dig,
i hans skugga får du
vandra,
han går vid din sida.
Solen skall inte skada
dig om dagen,
inte månen om natten.
Herren bevarar dig från
allt ont,
från allt som hotar ditt
liv.
Herren skall bevara dig
i livets alla skiften
nu och för evigt.
Psalm 121
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Tack Lotta
Om du sluter ögonen och tänker
på Lotta Suu, vad ser du då för din
inre syn? Kanske samma som jag:
en röst och en form av dockteater
tillsammans med barnen i Löfteslandet, eller bordsbön på Väsby
tillsammans med daglägerbarnen,
eller en grupp med små barn och
föräldrar som sjunger och leker
tillsammans. En tonårsgrupp som
samtalar om livet. Ett av mina
starkaste minnen är den förbönsakt som församlingen hade inför
Lottas canceroperation.
Människor i olika åldrar samlades
i ring runt Lotta i bön.
Lotta mår i dag efter omständigheterna bra. Hon har bland annat
lyckats återfå sin normala vikt
efter cortisonbehandlingen genom
hårt arbete – träning och omläggning av kosten! Lotta och jag
samtalar en dag i augusti om det
som varit och det som komma
skall. Lotta framhåller starkt det
stora stöd i form av förböner och
omtanke hon upplevde från
församlingen och dess medlemmar
i samband med sjukdomen. ”Tänk
att ni förlängde min tjänst trots
att jag redan då hade sagt upp
mig. Tack för den omtanken!”
säger Lotta.

Lotta var bara 15 år när hon första
gången fick tanken att bli pastor.
Hon var aktiv i missionsförsamlingen. Hon utbildade sig till
undersköterska och arbetade
också några år som sådan, sedan
blev det Lagos, Fridhem och så
småningom sex år hemma med
Albin och Filip. När Lotta återigen
gav sig ut på arbetsmarknaden
arbetade hon som församlingsassistent med inriktning på barn
och ungdom i tre år i Svenska
Kyrkan. Vid den tiden växte
tanken sig stark att gå vidare och
den dagen då hon fattat beslutet
tillsammans med Mikael att börja
läsa på Örebro Missionsskola
kände hon en frid och ett lugn. Det
här är rätt. Att Lotta kom att
arbeta i vår församling berodde
nog till stor del på att hon gjorde
sin praktik i vår församling under
utbildningen i Örebro. Vi passade
för varandra! Den 28 augusti
börjar Lotta sin kompletterande
utbildning vid Teologiska
Högskolan i Stockholm för att bli
pastor i Missionskyrkan.
Det Lotta upplevt som allra mest
positivt är att ha fått följa
ungdomar i deras växande i livet
och i tron, på vandringen fram till
ett personligt beslut att vilja vara
en kristen och också tillhöra för-

samlingen. Lotta framhåller också
samarbetet och stödet från Pastor
Margaretha som mycket viktigt
samt ledargruppen. Lotta har haft
mycket kontakt med ungdomarna
genom MSN (en form av datorsamtal!) och SMS. ”Jag önskar att
någon form av bibelundervisning
för barn i mellanstadieåldern efter
Löfteslandet ska kunna komma i
gång”, säger hon. ”Det finns ett
glapp mellan Löfteslandet och
Tonårsklubben. Viktigt är också
för framtiden att ta tillvara det
stora musikintresse och kunnande
som finns bland våra barn och
ungdomar nu när vi har fått ordning på våra lokaler i källaren.”
Söndagen den 9 september kl
11.00 predikar Lotta på gudstjänsten. Vi får tillfälle att tacka
henne för fem rika år vid efterföljande kyrklunch.
Gunilla Arlinger

Renovering
Ni har väl sett att Fridsäter och källaren håller
på att renoveras. Om inte, gå gärna och titta för
att se hur snyggt det håller på att bli.

Fridsäter. Foto: Leif Hallingfors

Källaren. Foto: Hans Karlsson

Miljöpolicy
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Årets allmänna konferens för
Svenska Baptistsamfundet hölls i
Helsingborg under Kristi Himmelfärdshelgen. Jämte ekumeniken
med bland annat ett förslag om
avsiktsförklaring tillsammans
med Metodistkyrkan i Sverige och
Svenska Missionskyrkan var en
av de stora punkterna på årets
konferens ett förslag till policy för
miljö, hälsa och livsstil. Missionsstyrelsens förslag lyder som följer:

giska, ekonomiska och sociala
områdena.

att dessa helt ska ta över efter
de ändliga energislagen.

• Vi menar att de ständiga
kraven på ökad ekonomisk
tillväxt i den rika världen är
oförenligt med en global
hållbar utveckling. Tillväxt i
kvalitet är positivt, men den
ständigt ökande kvantitativa
konsumtionen är ett allvarligt
hot mot den värld vi lever i.

• Vi är positiva till utvecklingen
av nya, mer energisnåla och
miljövänliga tekniker, och vill
uppmana den rika världens
stater att göra det ekonomiskt
möjligt för de fattigare staterna
att investera i sådan teknik,
samtidigt som gammal förlegad
teknik ersätts med ny i den
rika delen av världen.

• Vi vill i de aktiviteter vi
har tillsammans som
samfund och församlingar leva och agera så
att det blir så liten
belastning på miljön
och vår hälsa som
möjligt. Vi vill
uppmuntra oss själva
och andra, gemensamt
och kollektivt, att ha en
livsstil som tär på de
ändliga resurserna så
lite som möjligt och
som inte leder till
stress, sjukdom och
annan form av ohälsa.
• Vi tar avstånd från
användning av droger,
annat än för
medicinska syften, och
uppmanar samfund och
församlingar att vara
alkoholfria miljöer.

Förutom själva policyn
hade missionsstyrelsen
utarbetat en handlingsplan med konkreta
exempel på vad vi som
samfund, församlingar
och enskilda kan göra
för att vi ska leva upp till
policyn. Exemplen var
fördelade under följande
olika rubriker:
Resor, Konsumtionsmönster, Livs- och
arbetsrytm och arbetsförhållanden, Inomhusmiljö, Energiförbrukning, Utbildning,
lobbying och påverkan.

Bild: http://earth.google.com/

• Vi vill uppmana våra
medlemmar att leva som
föredömen när det gäller att
anamma en livsstil som bidrar
till hälsa och en hållbar
utveckling.
• Vi vill medverka till att det
fattas nationella, europeiska
och globala beslut som värnar
jordens resurser, de fattigaste
människornas möjlighet till
utveckling och en global
hållbar utveckling på de ekolo-

Den är dessutom i motsättning
till den livsstil som Gud genom
de nytestamentliga författarna
uppmanar oss till. I den
fattigare delen av världen är
dock ekonomisk tillväxt och
ökad konsumtion fortfarande
nödvändigt för att alla
människor skall få ett människovärdigt liv.
• Vi vill uppmuntra utvecklingen
av utnyttjandet av förnyelsebara energikällor och önskar

Handlingsplanen orsakade en hel del
synpunkter och det blev
en stunds debatt kring
den, medan själva
policyn röstades igenom
utan någon större diskussion.
Nu återstår att se om vi lyckas och
där har vi som enskilda och
församling också ett stort ansvar.
Leif Hallingfors
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Sommarens läger

Sjövik – Kristendomsskola

Väsby – Dagläger

Till kristendomsskolan på Sjövik 25 juni – 7 juli for
sju ungdomar från Norrköping: Nils, Lina, John åk 1,
Oskar åk 2, Unni åk 3, Lovisa, Petter åk 4. ”Varje dag
har man några lektioner, morgon- och kvällsandakt
och olika fritidsaktiviteter och god mat” berättar Nils
som varit på Sjövik för första gången. ”Lektioner var
ungefär som i skolan med samtal, grupparbeten och
enskilda arbeten. Vi läste ur en bok om Gud – Con
Dios. Jag vill åka nästa år igen. Allt var kul. Det
bästa var nog alla människor jag mötte och lärde
känna. Vid en gudstjänst på avslutningsdagen
döptes Oskar”.
Gunilla Arlinger

Foto: Daniel Svärd

Avslutning på Sjövik.
Foto: Ingela Magnusson

På årets dagläger var det många sång-, lek- och bygggalna barn. Många timmars ihärdiga arbete ligger
bakom kojan på bilden, som var både stor och
vattentät då den var färdigbyggd.
Det avslutande lägerbålet fick vi ha inomhus pga
dåligt väder – men vi hade kul ändå... Fast vad Oskar
och Nils tycker låter vi vara osagt...
Tina Rudén
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Torgkaffe
Kulturnattskonsert Folklig musik
från två världsdelar
Baptistkyrkans kör, Gospelkören
SOON och nyckelharpsgrupp från
Örebro

Torgkaffe
Tillsammansgudstjänst
Predikan: Vilhelm Ekhem
Sång: BU
Kyrkkaffe

Gitarrcafé i Vetekornet
Torgkaffe
Cafégudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång och musik: Fam. Josefsson
Kyrkkaffe
Löfteslandet

MåndagsÖppet i Baptistkyrkan
med Göran Skytte
Torgkaffe
Vi möts igen Konsert med Peteris
Ozolins cello, Ilze Fomina piano,
Baptistkyrkans kör
Samlingsgudstjänst
Predikan: Lotta Suu
Sång: Kören
Kyrklunch

Nattvardsgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Lena och Lovisa Hägle

sön

lör
sön
lör
sön

27
28

ons
lör
sön

lör
sön

20
21

10
13
14

6
7

OKTOBER
1 mån

30

Torgkaffe
Gudstjänst
Predikan: Lillemor Appelvang
Musik: Förenade Brass
Kyrkkaffe

Torgkaffe
Ekumenisk nattvardsgudstjänst
i Matteuskyrkan

Gitarrcafé i Vetekornet
Torgkaffe
Gudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Gymnasiegruppen
Kyrkkaffe
Löfteslandet

Torgkaffe
Nattvardsgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Burundigruppen
Löfteslandet

med Tomas Sjödin

MåndagsÖppet i Immanuelskyrkan

Gudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Karin Nordenö
Kyrkkaffe
Löfteslandet
Församlingsmöte

Alla kulturprogram i samarbete med
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NOVEMBER
3 lör
17.00
11.00

10–13
18.00

sön

lör
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10
11.00

Ljusgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Kören
Nattvardsgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Musik: Bengt Ericson, oboe
Torgkaffe
Gospelkonsert med SOON och
Söderledskyrkans gospelkör
Gudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång och musik: Jackie Leiby och
Siân Petersson
Kyrkkaffe
Löfteslandet
Gitarrcafé i Vetekornet
Torgkaffe
Cafégudstjänst Skapelsefeber
Betraktelse: Margaretha Rudén
Sång och musik: Anna Rudén,
Fredrik Törnvall
Kyrkkaffe
Löfteslandet
Församlingsmöte

9.30–13 FVU:s Julmarknad
11.00 Tillsammansgudstjänst
Predikan: Vilhelm Ekhem
Sång: BU
Kyrkkaffe
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10–13
11.00
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DECEMBER
1 lör
2 sön

10–13 Torgkaffe
11.00 Adventsgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Kören
Kyrkkaffe
Alla kulturprogram i samarbete med

MåndagsÖppet

3 september
Baptistkyrkan

ETT ÅR MED JESUS – ÄNTLIGEN!

Göran Skytte

1 oktober
Immanuelskyrkan

ATT HITTA ORD SOM ÄR SMÅ NOG FÖR
STORA KÄNSLOR

Tomas Sjödin

19.00 Föredrag, fika, samtal
Fri entré!

Församlingens offerdagar 2007

9 sept. Samlingssöndagen

3–4 nov. Allhelgonahelgen
2 dec. Första Advent

Insamlingar till Sv Baptistsamfundet 2007

16 sept. Mänskliga rättigheter, sociala missionen
och Brommadialogen
14 okt. SBUF

11 nov. Församlingsutveckling och pionjärarbete

Församlingsnytt

Personlig information
borttaget
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Bråborgs 50-årsjubileum

Kyrkornas globala vecka

Scoutkåren Bråborg kommer att
fira sitt 50-årsjubileum söndagen
den 2/3 2008, på dagen 50 år sedan
kåren bildades. Vi inleder med en
scoutbetonad gudstjänst kl. 11.00
vilken leds av Per Rikardson, med
efterföljande kyrkkaffe. Därefter
jubileumslunch för de som önskar.
Mer detaljerad inbjudan samt
information om anmälan för
lunchen kommer i nästa nummer
av Gemenskap. Sprid redan nu
detta datum till alla som kan vilja
vara med och fira scoutkåren
Bråborgs 50-årsfest!

Sveriges Kristna råd ligger bakom
initiativet till kyrkornas globala
vecka. Det första steget togs 2003
med en global söndag för att
utökas till en hel vecka 2005. Den
globala veckan tog upp tråden från
det som hette Kyrkornas U-vecka
och firas årligen i november. I år
infaller kyrkornas globala vecka
18–25 november och har rubriken
”Skapelsefeber” då inriktningen
är på skapelse- och miljöfrågor.

Magnus Lindberg

Kristna Fredsrörelsen
Församlingen får nu och då brev
från olika organisationer som
söker stöd till sitt arbete, oftast i
form av pengar. Det senaste
brevet kom under sommaren från
Kristna Fredsrörelsen.
Hur behjärtansvärda dessa organisationers arbete än är kan vi
som församling inte stödja allt och
gränsdragningen kan vara svår
att göra. Generellt nekar vi därför
alla organisationer som inte har
en direkt koppling till samfundet
eller vårt lokala engagemang i
Norrköping. Det betyder dock inte
att enskilda medlemmar inte kan
engagera sig. I detta fall vill vi
därför uppmuntra er som är
intresserade av fredsfrågor att ta
reda på mer om Kristna Fredsrörelsen och om ni så vill bli givare.

FVU för vår ungdom
18
25
2
9
16
23
30
6
13
20
24

sep kl. 18.00
sep
”
okt
”
okt
”
okt
”
okt
”
okt
”
nov
”
nov
”
nov
”
nov 9.30–13 Julstuga

Ni kan få kontakt med Kristna
Fredsrörelsen på följande sätt:
Brev: Ekumeniska Centret, 172 99
Sundbyberg
Telefon: 08-453 68 40
Hemsida: www.krf.se

MÅNDAGSTRÄFFEN
3
17
1
15
5
19
3

sep kl. 14.00
sep
”
okt
”
okt
”
nov
”
nov
”
dec
”

SKR skriver själva i sitt nyhetsbrev för årets vecka: ”Guds
skapelse är en helhet med både
människor, natur, djur och miljö.
Hur vi lever våra liv påverkar och
påverkas av förändringar i
klimatet. De som är mest utsatta
drabbas hårdast. Att förvalta
skapelsen är därför en av våra
viktigaste uppgifter i arbetet för
en rättvis värld.”
Några i vår församling har tagit
fasta på SKRs uppmaning att fira
kyrkornas globala vecka och börjat
planera för olika evenemang som
kan genomföras i vår regi.
Veckan inleds med gudstjänst den
18/11 och tanken är att bjuda in
kommunens Agenda 21-kontor
som då ska få berätta om vad vi
kan göra lokalt. Under veckan
planerar vi för en föreläsning med
inriktning på miljö och klimat i
café Vetekornet samt en pilgrimsvandring med efterföljande
samtalscafé. På torsdagen är ni
också välkomna till Vetekornet då
Agenda 21 och Norrköping vatten
håller i en kväll om vårt vatten
under rubriken ”Från Glan till
kran”.
Under kvällarna i Vetekornet är
det också troligt att Världsbutiken
kommer att hålla öppet för dem
som vill passa på att handla rättvisemärkta produkter.
Mer information kommer att
lämnas på gudstjänster och i
caféet under hösten. Håll utkik!
Leif Hallingfors
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Hej på dig! Hoppas att du har haft
ett bra sommarlov!
En som haft ett bra sommarlov är
Albin Suu. Han har varit på läger
i sommar på Norra Vi, Missionskyrkans kristendomsskola.
Han fick några frågor av mig att
besvara så att du också ska få ta
del av vad han har haft för sig där
borta, det verkar nämligen jätteroligt!
Vad har ni haft för er?
– Vi har umgåtts på en gård som
heter Norra Vi, där vi både haft
jätteskoj och kunnat gå på gudstjänster.
Då blir jag ju naturligtvis nyfiken
på vad det bästa under lägret varit
så det blir min nästa fråga till
Albin.
– Det bästa på lägret var ”torpabrännboll”. Varje dag under
veckan så gick man till projekt och
hade skoj. Ett av dem var torpabrännboll. På den så körde man
som vanlig brännboll bara att
banan hade olika hinder som att
t ex krypa i leran eller att åka
rutschkana i ett stort rör, den var
superskojig.
Badade du? Undrar jag och tänker
på att jag badat ungefär tre gånger
denna kalla sommar… Burr!

Ungdomssidan
– Det blev mycket bad, men det
var ganska kallt i vattnet så man
badade inte så länge…
Något speciellt som hänt dig eller
som du lärde dig där borta som du
särskilt kommer ihåg?
– Hela lägret har varit speciellt.
Jag har lärt mig att vara en bättre
medmänniska och träffat nya
människor det har bara varit helt
perfekt. En rekommendation: åk
dit!
Låter som ett toppensommarlov
det där, tycker jag.
Under sommaren så brukar man
få välja precis vad man vill göra,
vem man vill umgås med och dessutom så har man inga läxor som
hänger över en… Underbart!
Så kommer plötsligt höstterminen
en dag och så är det dags igen…
Kanske känns det både roligt och
tungt på samma gång?
Jag lyssnade på en låt vars text
går såhär ”en dag så ska jag vara
hos Dig för evigt, där Du håller
mig intill Dig och säger Jag älskar
dig.” Sedan är det ett litet mellanspel innan det bästa av allt
kommer, nämligen den här texten:
”Redan i tiden är Du hos mig, för
alltid.”

Visst är det härligt? Jesus stannar
inte hemma när du går till skolan,
Han följer med! Han sitter med dig
både under de roliga lektionerna
och under de långtråkiga. Han
finns med Dig både när du är med
din allra bästa vän och om du
skulle råka hamna i en konflikt
med någon – då vill Han hjälpa dig
att lösa den.
Lita på Honom och låt Honom
vara med både när det känns
kanonkul och tokjobbigt!
Kram / Tina Rudén!

Nu sätter vi igång!
Löfteslandet kommer att sätta
igång nu i höst, precis som TK
och den nya ungdomsgruppen
som är till för oss ungdomar i
gymnasieåldern och uppåt. Vi
skickar ut mail regelbundet om
vad som händer här i kyrkan, så
glöm inte att kolla mailboxen då
och då! Vi ska även försöka att
uppdatera hemsidan så ofta som
möjligt så att du även där kan se
vad som är på gång.
Har du frågor eller funderingar
så är det bara att höra av sig till
Ville som gärna besvarar dem.
DU är så VÄLKOMMEN hit till
kyrkan!

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
Caféföreståndare
Ulla Andersson (vik)
Tel. Café 13 58 32
www.vetekornet.se
Övriga telefonnummer
Café, kök, kyrktorg och musikrum 13 58 32
Väsby sommarhem, Kimstad 33 70 30

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
Mob: 070-222 22 88
Barn- och ungdomsledare
Vilhelm Ekhem
Tel. exp: 011-12 23 67
Mob: 0709-49 17 15
Exp. sekreterare
Siw Johannesson
Tel. exp: 011-12 08 46
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