GEMENSKAP
baptistkyrkan i norrköping

årg. 35 nr 4
2 dec 2007–
2 mars 2008

Tänk dig att det är natt, du ligger ute på ett fält för att vakta
din fårflock som så många nätter tidigare. Du kanske fryser
lite och kliar på ett insektsbett när plötsligt ett ljus så starkt
att du knappt kan se uppenbarar sig för dig. En ängel står där.
Du blir rädd så klart. Men ängeln berättar för dig att Herrens
son – Frälsaren – fötts åt er i Betlehems stad, och DU är
välkommen att fira hans ankomst! Plötsligt känns inte natten
kall och mörk längre! Plötsligt kommer orken åter. Du tar med
dig dina vänner och ni går för att se honom, precis som tre
kungar också gjort. Ni är lika välkomna allihop.
Han ligger där i en liten, sliten krubba, omgiven av sina
föräldrar och änglakören sjunger. Aldrig har Gud varit så
nära, tänker du, och berättar för alla vad du upplevt!
Några fattiga fåraherdar – några rika kungar – alla var de
välkomna att prisa honom – alla tillhör de hans rike – hans
familj.
Det häftiga i herdarnas möte med ängeln tycker jag är att det
är Gud som uppsöker dem och inte tvärtom – de satt inte och
mediterade eller försökte nå Gud på alla sätt och vis. Nej, Gud
hade något att berätta – och han fick dem att lyssna!
Vet du vad? Gud har något han vill berätta, något glädjande
och som berör just dig här och nu. Din Frälsare har fötts i ett
stall – din Jesus som öppnar vägen för dig!
Kristina Rudén

”I samma trakt låg
några herdar ute och
vaktade sin hjord om
natten. Då stod Herrens
ängel framför dem och
Herrens härlighet lyste
omkring dem och de
greps av stor förfäran.
Men ängeln sade till dem
”Var inte rädda, jag bär
bud till er om en stor
glädje för hela folket.
Idag har en frälsare fötts
åt er i Davids stad. Han
är Messias, Herren.”
Luk 2:8–11
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Boktips till jul
De flesta av oss har lite extra tid
för läsning i juletid. Här kommer
några förslag till julklappssäcken.
Den första boken
heter Jesus och
jag och är
skriven av
Adrian Plass.
Här berättar
Plass mycket
personligt om
sina erfarenheter
av livet som
kristen. Han delar öppet med sig
av tvivel, misslyckanden – men
även glädjestunder när allt fungerat. Vi får följa Adrian Plass från
skrivkramp hemmavid till rundresor i olika kyrkor när han ibland
undrar vad han alls har att
komma med, samtidigt som han
påminns om att han ju har Jesus
och det är inte så mycket som
hänger på Adrian Plass själv.
Läsaren får följa författarens
vandring med Jesus i vardagen.
Boken passar kanske särskilt för
den som läst en del av Adrian
Plass tidigare och därför är intresserad av hans personliga berättelse.

Tankar om gemenskap
Gemenskap är ett värdeord, ett
glädjeord, som uttrycker något vi
alla önskar och strävar efter i
många olika sammanhang och
erfarenheter som blivit goda
minnen.
Vi som skriver i det här församlingsbladet tror, att gemenskap
kan vi också uppleva med
personer vi läser om i tidningar
och böcker. Med de här raderna
vill jag – en pensionerad skolbibliotekarie – locka besökare på
vårt kyrktorg att låna hem
tidningar och nu i höstrusket i en
skön läsvrå njuta av bilder och
texter där man möter baptister
från hela världen. Vi får ta del av

Nästa bok är
skriven av
Niklas Piensoho, pastor i
Filadelfiakyrkan, Stockholm, tidigare
pastor i
missionskyrkan. Han har skrivit en kort
bok på 151 sidor om vanliga frågor
vi kristna kan ha, eller frågor folk
i vår omgivning ställer till oss. 39
frågor är den mycket rättvisande
titeln. Niklas Piensoho har
hämtat de flesta av frågorna från
sin spalt i veckomagasinet Petrus.
Exempel på frågor är – jag blandar
friskt: Vilken betydelse har Jesu
död? Dog inte Jesus på riktigt?
Varför drabbas vi av olyckor?
Vilka blir räddade? Niklas Piensoho stödjer sig på Bibeln i sina
svar, men där det kan finnas olika
riktningar inom olika kyrkor redovisar han dem och deras olika
resonemang. Han visar respekt
både för Bibeln och den enskilde
och vågar ge svar som inte alltid är
de bekvämaste, men alltid
medkännande.

Den sista boken
jag vill ta upp
heter Ett år
med Jesus av
Göran Skytte
och består av två
band. Boken
består av
predikningar
under ett år av
lundaprästen Bo Brander som
Skytte spelat in och deras samtal
kring predikan. Boken är utmärkt
att ha på nattduksbordet och läsa
lite i taget. Bo Branders predikningar är små underfundiga
pärlor och Skyttes samtal kring
predikan efteråt höjer verkligen
läsningen. Han får bli den som
ställer våra frågor till Bo Brander.
Skytte visar sig vara en kunnig
och engagerad lyssnare. Jag
citerar från baksidestexten: ”För
varje predikant är boken en guldgruva, men den kan också med
fördel läsas som en andaktsbok
som följer Jesus vecka för vecka
under ett år. Faktiskt är den så
innehållsrik att den också kan
läsas som en levande katekes om
vad kristen tro är.” Ja, jag håller
med! Den är min favorit just nu.
Elisabeth Sjödin

deras liv i andakt och bön och
deras praktiska arbete för att
förändra världen, hjälpa fattiga
och sjuka. Tidningen ges ut av ett
förbund vid namn ”Baptist World
Alliance”, som har 35 miljoner
medlemmar.
Välkommen till tidningsstället
vid bokbordet, hitta en tidning
som verkar intressant, skriv ditt
namn i lånehäftet. Gå sen hem,
läs och gläds åt att läsningen ger
dig tillträde till en så stor och
härlig gemenskap.
Tidningarna doneras av Birgit
Fjällgård och rekommenderas
varmt av
Elsie Thurén

www.bwanet.org
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Tre församlingar i samarbete
Sedan flera år har vår församling
ett visst samarbete med Immanuelskyrkan och sedan ett par år
deltar även Metodistkyrkan.
Samarbetet är särskilt märkbart
under sommaren när pastorerna
är lediga och under jul- och nyårshelgerna.
De som haft ansvaret för samarbetet har det senaste året känt att
det blivit så pass omfattande att
det behöver förankras bättre i
styrelserna och församlingarna.
Varje församling har därför utsett
deltagare för en grupp som ska
samtala om målet och formerna
för samarbetet. När samarbetsgruppen har något konkret förslag
kommer detta att läggas fram i
respektive församling för beslut.
Leif Hallingfors

En väg till livsmod
och tillit – Möt
kristen tro med
Frälsarkransen
Under våren 2008
inbjuder vi dig till en
kurs kring boken ”En väg till
livsmod och tillit – möt kristen tro
med Frälsarkransen”. Martin
Lönnebos Frälsarkransen är en
konkret symbol för den kristna
trons grundläggande frågor. Den
har fått stor spridning i många
olika grupper och sammanhang
och gett många inspiration i det
andliga livet. Boken är skriven av
Eva Cronsioe, präst i Svenska
Kyrkan och Thomas Ericson
pastor i Svenska Missionskyrkan.
Kursen och boken syftar till att
introducera kristen tro för vuxna
och närma sig den kristna tron i en
anda av öppenhet och nyfikenhet.
Boken är förankrad i den kristna
traditionen och dess uttrycksformer. Varje kapitel utgår från
den bibliska berättelsen och söker
kopplingar och speglingar som
kan ge människan hjälp att se sitt
liv i ett större sammanhang. Inga
förkunskaper krävs utan tillsammans får vi vandra vägen mot
livsmod och tillit.

Julkören 2007

Att skriva testamente

Alla som vill vara med och sjunga
några av de välkända julkörsångerna inbjuds att delta i den traditionsenliga julmusiken fjärde
advent – den 23 december. Kanske
även några ”hemvändare”, som
tänker fira jul i Norrköping, har
lust att vara med.

Vi får ibland frågor om att
upprätta testamente där Norrköpings Baptistförsamling ska vara
med som förmånstagare. Därför
vill vi ge följande information, som
vi fått från Baptistsamfundet, och
förslag på personer i församlingen
som du kan kontakta om det är
aktuellt för dig.

Den enda övningen blir kl 9.30 den
aktuella dagen. Ett litet häfte med
fyra körsånger finns att hämta på
kyrktorget från och med första
advent för den som vill öva lite i
förväg.
Välkommen att delta!
Kören / Bengt Gårsjö

Hur dina ekonomiska tillgångar
ska fördelas när du dör regleras i
lag genom Ärvdabalken. Om du
inte upprättat något testamente
gäller att tillgångarna fördelas
mellan dina närmaste anhöriga.
Om det inte finns någon som har
rätt till arv (om din närmaste
anhöriga är en kusin) tillfaller
egendomen Allmänna arvsfonden,
d.v.s. staten.

Baptistkyrkan, Metodistkyrkan
och Missionskyrkan erbjuder tillsammans sju kurstillfällen med
start i januari 2008. Vi kommer
att alternera samlingarna mellan
kyrkorna. Den första samlingen är
i Café Vetekornet, Baptistkyrkan.
Kursledare kommer Christer
Johansson, Anne-Lill Rosenberg
Eriksson och Margaretha Rudén
att vara.
Kvällarna inleds med en enkel
måltid kl 18.30 och avslutas kl
21.30. För att du ska få en uppfattning om kursens uppläggning
inbjuder vi dig till en introduktionskväll den 15 jan. Efter den
kvällen kan du bestämma om du
vill fortsätta. En kostnad kommer
att tas ut för mat och kurslitteratur.
Följande tisdagar är planerade: 15
jan, 29 jan, 12 feb, 26 feb, 25 mars,
8 april, 22 april samt lördagen den
15 mars.
Hör gärna av dig till pastor
Margaretha Rudén om du är
intresserad.
Varmt välkommen!
Christer, Anne-Lill
och Margaretha
Genom att skriva ett testamente
kan du alltså själv bestämma hur
dina tillgångar ska fördelas efter
din död. Det enda undantaget är
att bröstarvingar (barn, barnbarn,
barnbarnsbarn) alltid kan kräva
att få ut sina laglotter, vilket är
hälften av vad de skulle få om
testamentet inte fanns.
Du som vill komma ihåg församlingen eller den gemensamma
missionen i ditt testamente kan få
hjälp och råd av någon av våra
församlingsmedlemmar: Birgit
Fjällgård, Ulf Granberg eller
Kerstin Jönsson. Självfallet kan
du också kontakta församlingens
pastor, Margaretha Rudén.
Förvaltningsrådet
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Christmas Carols
Att sjunga Christmas Carols är en
gammal tradition i engelskspråkiga länder. Här i Sverige var
dessa sånger i stort sett okända
fram till och med andra världskriget.

Musikliv
Amanda & Simon &
Albin körde hårt.
Alla foton är tagna av
Hans Karlsson.

När svenska körledare efter
krigets avspärrning började
kunna åka utomlands för att få
nya intryck, var det främst till
England de for. Här fick man
närkontakt med traditionen att
sjunga Christmas Carols veckorna
före jul. Och man upptäckte en
mängd julsånger, som för oss
svenskar var okända. De hade en
annan mjukhet i melodierna än
dem vi var vana vid.
1961 gavs det ut en ny bok för
barnkör, Barnkörboken. I den
hade utgivarna letat upp ett antal
Christmas Carols, som för första
gången presenterades med svensk
text. Själv var jag ung ny-examinerad (barn)körledare vid denna
tid. Jag minns livligt hur förtjusta
vi var över dessa sånger.
De användes mycket och publicerades också i sin ursprungliga
version för blandad kör, men i
svensk översättning. När sedan
den nya psalmboken kom 1986
fanns för övrigt åtskilliga av dem
med där.
Seden att gå ut på stan och sjunga
carols började också praktiseras i
Sverige. Här i Norrköping var det
främst ungdomskörerna i Tabernaklet, Immanuelskyrkan, Korskyrkan och Pingstkyrkan, som en
kväll i december var ute på stan
och sjöng. Detta skedde flera år i
rad i början av 70-talet.
Stellan Jonsson, körledare i
Immanuelskyrkan, tog upp seden
att sjunga carols i kyrkan från och
med 1979. Detta fortsatte i ca 15
år varefter det upphörde.
När Siân Petersson kom till Norrköping saknade hon carolsjungandet, och 1998 startade
Christmas Carols i Baptistkyrkan

Vacker sång av Rudén och
Christians.

på hennes initiativ. De senaste
åren har det skett i samarbete
med Anglo-Swedish Society i
Norrköping, och när vi nu i år ser
fram emot 10-årsjubileum – traditionsenligt tredje advent – kan vi
glädja oss åt att detta har blivit ett
omistligt inslag i Norrköpings
jultraditioner, med en år från år
allt större tillslutning av
människor, som vill inleda sitt
julfirande på detta sätt.
Bengt Gårsjö

Local Heroes
Den 13 oktober fylldes Vetekornet
av förväntansfulla musiker och
anhängare i alla åldrar.
Programmet hölls ihop av Billy
Josefsson medan Johan och Simon
Wigge styrde snabbt och effektivt
med ljudanläggningen.
Local Heroes ger alla en chans att
musicera på scen, oavsett ålder.
Några tar det på stor allvar medan
andra har en mer avslappnad
inställning. Föräldrar ställer upp
för sina barn ... och barn ställer
upp för sina föräldrar. Vänner

Tuxe sjunger offentligt för första gången.

kommer varandra närmare genom
att spela tillsammans.
Publiken bjöds på en härlig
konsert med glad stämning och
gott fika ordnat av Tomas Hägle.
Tack alla som ställde upp och vi
ses nästa gång den 15 mars!
Siân Petersson

Gitarrcaféet
Under hösten har vi fått vara med
om tre gitarrcaféer i vårt Café
Vetekornet. Det har som vanligt
arrangerats av Fredrik Törnvall
som bjudit in och engagerat olika
lokala förmågor till caféet. I höst
bjöds även en lite mer välkänd
musiker in. Det var Johan
Norberg, en gitarrist som spelat
med artister som Ted Gärdestad,
Cornelis Wreesvik m.fl. Han bjöd
på en kväll med gitarrspel, sång
och olika minnen från sitt
artistliv. En mycket lyckad kväll!
Sista gitarrcaféet för terminen
äger rum den 5/12 och blir en afton
med Fredrik & vänner som bjuder
på julmusik i olika genrer. Tiden
är kl 19 och ni är varmt välkomna!
Anna Rudén
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Julotta
Predikan: Christer Johansson
Sång: Ekumenisk kör
Julottekaffe, medtag julbröd
Julgudstjänst i Metodistkyrkan

Julnattsgudstjänst i Immanuelskyrkan
Predikan: Margaretha Rudén

Våra julsånger
Betraktelse: Margaretha Rudén
Sång och musik: Kören och
Förenade Brass
Kyrkkaffe

Torgkaffe
Christmas Carols
Ekumeniskt julfirande på engelskt
vis
Servering

Gitarrcafé i Vetekornet
Torgkaffe
Julpyssel
Nattvardsgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Cattrin Wigge

Torgkaffe
Adventsgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång och musik: Kören och musiker
Kyrkkaffe
Nyårsbön i Immanuelskyrkan
Betraktelse: Christer Johansson
Musik: Mats Jansson, piano

Gudstjänst i Metodistkyrkan
Predikan: Anne-Lill Rosenberg
Eriksson
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Möt kristen tro i Vetekornet
(se artikel på sida 3)

Cafégudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Karin Nordenö
Kyrkkaffe
Löfteslandet

Gudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Anna Rudén
Kyrkkaffe

Alla kulturprogram i samarbete med
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1 nyårsdagen 11.00 Nattvardsgudstjänst
Predikan: Anne-Lill Rosenberg
Eriksson
Musik: Bengt Ericson, oboe
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Möt kristen tro i Vetekornet

Torgkaffe
Missionsgudstjänst
Predikan: Gunnar Wrang, Farsta
Sång: Burundigruppen
Kyrkkaffe
Löfteslandet

11.00

10–13
14.00
11.00

Torgkaffe
Årsmöte – Servering
Nattvardsgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Kören
Löfteslandet

Torgkaffe
Ekumenisk helg i Norrköping
Den helige ande
Biskop Anders Arborelius i Pingstkyrkan
Kyrkan
syster Veronica i Hedvigs kyrka
Musik som berör
Cilla Lundberg Hector sång
S:t Johannes kyrka
Sånggudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Kören m.fl.
Kyrkkaffe
Löfteslandet

10–13
11.00

Torgkaffe
Tillsammansgudstjänst
Predikan: Vilhelm Ekhem
Sång: Barn och ungdomar
Kyrkkaffe
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Möt kristen tro i Vetekornet
Gitarrcafé i Vetekornet

Torgkaffe
Nattvardsgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Tina Rudén
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Möt kristen tro i Vetekornet
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Torgkaffe
Gudstjänst
Predikan Margaretha Rudén
Sång: Lillemor Appelvang
Kyrkkaffe
23
24

26

MARS
1 lör
2 sön

Torgkaffe
Gudstjänst – Scoutkåren Bråborg
50 år
Per Rikardson, Margaretha Rudén
Musik: Förenade Brass m.fl.
Löfteslandet
Jubileumslunch (anmälan)

Alla kulturprogram i samarbete med

Församlingens offerdagar
2 dec. Första Advent

2–3 feb. Årsmöteshelgen

Insamlingar till Sv. Baptistsamfundet

27 jan. Baptistsamfundets Internationella Mission
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Ungdomssidan

Ungdomskonferensen i
Nyköping

kände varandra kändes det inte
bara som tomma ord.

Den 9–11 november var jag i
Nyköping på ungdomskonferens.
Med mig fanns också Vilhelm
Ekhem och när vi kom dit fanns
det redan ca 50 glada ungdomar, i
åldrarna 12–30 där.

Efter det, på kvällen, var det en
liten andakt. Vi sjöng, vi lyssnade
på några som berättade historier
från sina liv och så sjöng vi mer.

På konferensen fanns några typer
av seminarier att gå på. Man fick
välja ett på förmiddagen och ett på
eftermiddagen på lördagen.
Det första jag gick på var ”Introduktion till Guds rike”. Det handlade om vad Guds rike egentligen
är? Var är det? Hur kommer man
dit? o.s.v. Det andra var ”Hur kan
jag leda andra till Jesus?”. Det
handlade om att leda andra till
tron. Båda dessa seminarier
tyckte jag var helt strålande.
På kvällen hade vi ”nätverkstid”,
där vi samlade oss i grupper om 8–
10 och pratade om/gjorde olika
saker. Först satt vi och diskuterade lite om vad som man kunde
göra för att förbättra sin ungdomsgrupp, sedan satt vi och bad högt
för varandra.
Lite pirrigt för mig som inte kände
någon i gruppen, knappt visste
vad de hette, men det var riktigt
härligt! Även om man knappt

Det som var bäst förutom han som
talade, var sångerna. Jag fick lära
mig flera nya lovsånger vilket
alltid är både kul och användbart.
Lördag blev till söndag, vi åt
frukost, och sedan fick vi sitta i
nätverksgrupper igen och reflektera lite över vad som hänt.
Förmiddagen kröp närmare och
gudstjänsten likaså. Efter den var
det dags att åka hem. Lite tråkigt
när man börjat lära känna några,
men man får träffas och ta igen
det.
Ni nu, som missade detta,
OM NI BARA VISSTE
VAD NI MISSADE!

alltifrån att leka lekar, kolla på
film, till att gå ut på stan på
uppdrag, till att prata lite kring
Jesus och vem han är.
Varje kväll har vi avslutat med en
andakt. Det har varit mycket
givande och väldigt roligt!
Tjejerna är så härliga!
Anna Rudén

Upptäckargruppen
Upptäckargruppen ses på
måndagar och är till för oss i
gymnasieåldern och uppåt. Vi är
ungefär tio stycken som ses och
har vilda diskussioner, fikar och
umgås – jätteroligt!
Ämne får vi välja själva och det
brukar vi inte ha brist på…. Vi
fortsätter att ses under våren.
Välkommen dit! Tina Rudén

MVH Oskar Jonsson

Tjejgruppen
Under hösten har en ny
grupp samlats fyra gånger i
kyrkan. Det är tjejer i
åldrarna 11–13 år, som
träffas och det är Tina,
Hanna och jag som arrangerat träffarna. Vi har gjort Amanda och Rebecka provar mössor på

uppdrag av tjejgruppen. Foto: Jenny Karlsson.

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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