GEMENSKAP
baptistkyrkan i norrköping

Att möta blicken var rubriken för fredagskvällens gudstjänst under Göteborgsmötet. Vi fick lyssna till konferensens
huvudtalare Shane Claiborne. Det var så befriande när han
intog predikstolen i sin vita T-shirt och dreadlocks. Det var
dock inte hans yttre som tog tag i mig utan det han hade att
säga. Vem är han då, Shane Claiborne? Han växte upp i det
som kallas amerikanska bibelbältet i en konservativ metodistförsamling. Han kände att något fattades, ”de lärde mig vad
jag skulle tro, men inte hur jag ska leva”. Kristendomen där
var materiell och tog sitt uttryck i allt från Jesustuggummin
till Jesuströjor. Den levande kristendomen mötte han istället
bland hemlösa och fattiga i Philadelfia, och hos Moder Teresa
och hennes systrar i Calcutta bland leprasjuka och döende
människor. Här kännetecknades kristendomen av relationer.
Shane fick uppleva en enorm generositet bland de fattiga som
han inte upplevt bland de ”rika”. Då han gav en flicka ett
tuggummi, delade hon det i små bitar så att de räckte till
hennes vänner samt Shane själv. Hon tyckte det smakade så
mycket godare om hon fick dela med sig. Han var också i Irak
och levde med familjer där mitt under USA:s bombningar.
Tillsammans med andra unga som delar samma vision är han
en av grundarna till The Simple Way, en kristen kommunitet
som lever tillsammans med hemlösa i ett av de fattigaste
områdena i norra Philadelfia.
En pastor och supporter till The Simple Way sa: ”Jag brukade
tro att ni var missionärer som gick med evangeliet till
människor i er närmaste omgivning, men nu inser jag att det
är i er närmaste omgivning som ni har lärt er evangeliet, och
att ni egentligen är missionärer till kyrkan”. Så upplevde jag
Shanes tilltal. Det var oerhört rakt, radikalt och utmanande,
men också oerhört kärleksfullt och Jesuscentrerat. Förut har
man talat om de två dikena i kristenheten, det ”andliga” och
det ”sociala”. Hos Shane och som jag förstår The Simple Way
är allt detta integrerat, inget man kan särskilja, allt hör ihop.
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Shane har skrivit en bok
som heter ”Den oemotståndliga revolutionen,
vägar till ett alternativt
liv”. Den oemotståndliga
revolutionen, vilket
underbart uttryck!
Shane är en profetröst
idag och jag instämmer
helt med Magnus Malm
när han skriver på
bokens baksida, ”Shane
Claiborne ställer
läsaren inför Jesus
Kristus. Han känns igen
på vinddraget av frihet,
och manipulerar aldrig
med våra skuldkänslor.
Snarare handlar det om
att vi blir varse den där
spirande längtan att ta
det där lilla näraliggande steget.”
Margaretha Rudén
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I början av juni hölls Göteborgsmötet, som vi hade förmånen att
delta i. Göteborgsmötet var en
gemensam konferens för Metodistkyrkan, Svenska Missionskyrkan
och Baptistsamfundet.
Förhandlingarna i konferensen
hade varje samfund för sig. Men vi
hade en gemensam fråga att ta
ställning till, den så kallade
avsiktsförklaringen, som innebar
att varje samfund skulle uttala sin
avsikt att bilda ett nytt gemensamt kyrkosamfund.
Konferensen var mycket innehållsrik och välorganiserad. Det
fanns 15 olika seminarier varje
dag att välja på, och på kvällarna
var det storsamlingar med
omkring fyra tusen deltagare, där
varje samling hade sin speciella
karaktär.
Strax för gudstjänstens början den
första kvällen kom några pilgrimsvandrare in genom mittgången
upp på podiet, där de hängde av
sina ryggsäckar och ställde ifrån
sig sina vandringsstavar. Nu var
det dags för vila och återhämtning, ta ut ny färdriktning och låta
sig fyllas av inspiration och kraft
inför den fortsatta vandringen.
Gudstjänsten denna första kväll
gick i ungdomarnas tecken. De är
ju steget före modersamfunden
genom att ha bildat equmenia, det
gemensamma ungdomsförbundet
för de tre samfunden.

Göteborgsmötet
Wesström var kvällens predikant.
En uppgift som hon skötte på
bästa tänkbara sätt. I denna gudstjänst firades också nattvard.

bekänner oss till Jesu lära. Vore
det så skulle våra liv, våra församlingar och vårt samhälle se annorlunda ut.

På fredagskvällen fick vi lyssna
till en alldeles speciell konferenstalare. Det var den amerikanske
författaren och predikanten Shane
Claiborne (se sidan 1).

I lördagens gudstjänst avskiljdes
över trettio personer för tjänst i
våra församlingar. I avskiljningsakten deltog all tre samfundsledarna. Ett 50-tal unga volontärer
presenterades också för konferensen. De var beredda att gå ut i
olika uppgifter i Sverige och i
många andra länder.

Shane Claiborne talar.

Hans utmanande budskap
berörde alla. Tron i praktik var
hans fokus. Han utgick från Jesu
möte med Johannes lärjungar som
frågade om han var Messias. Jesus
gav inget rakt svar på den frågan
utan beskrev istället vad som
hände omkring honom. Om folk
frågar oss om vi är kristna, kan vi
då svara: Se hur vi lever och av det
skulle människor förstå att vi

Ungdomarna kom in i gudstjänsten efter att alla hade satt sig
på sina platser. Och de var
många. Det långa tåget tycktes
aldrig ta slut. Sjungande och med
vajande lila fanor hade de vandrat
från Vasaplatsen till Mässan. Det
var mäktigt och ingav hopp inför
framtiden.
En särskild psalm, som skrivits av
Tomas Boström för Göteborgsmötet introducerades denna
första kväll. Den kallades psalm
2008 och sjöngs sedan i varje stor- Glada konferensungdomar.
samling. Lena (Johansson)
Båda bilderna tagna av Hans Karlsson.

Söndagens avslutningsgudstjänst
samlade allra flest deltagare.
Mötesledaren presenterade
dagens predikant med orden: ”I
fredags fick vi lyssna till Shane
Claiborne. Idag ska vi lyssna till
författaren Magnus Malm. Det är
tufft att vara på konferens för
Magnus Malm utmanar också till
en annorlunda livsstil.” I sin
predikan sa Malm, att om vi byter
ut orden att tro på Jesus mot att
följa Jesus, så förstår vi bättre vad
kristendomen handlar om. Att
följa Jesus är att vara en kreativ
motkultur. Ju tätare vi följer
honom, desto mer avviker vi från
samhället. Vi ska inte vara rädda
för främlingskapet. Många
längtar efter ett annorlunda sätt
att leva.
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Det var inte isolering han efterlyste, utan han menade, att ju
närmare vi lever Jesus, ju
närmare lever vi varandra. Det
betyder att vi ska finnas med i allt
och ta ansvar för det som händer
omkring oss.
I och med denna gudstjänst var
Göteborgsmötet slut. Den stora
välsjungande kören, som
medverkat i många gudstjänster,
avslutade med Hallelujakören ur
Händels Messias. Sedan kom
pilgrimerna fram på podiet, tog
sina ryggsäckar och vandringsstavar och vandrade vidare mot
framtiden, förhoppningsvis med
nya insikter. De ackompanjerades
av församlingssången, sjungen av
mer än 4000 konferensdeltagare:
”O hur saligt att få vandra hemåt
vid vår faders hand”. Ett mäktigt
möte var Göteborgsmötet, kanske
början till något nytt.
Några av besluten vid Baptistsamfundets konferens:
– Karin Wiborn valdes som
missionsföreståndare för en ny
period om 3 år.
– Hans Dalesjö omvaldes som
ordförande för Baptistsamfundets missionsstyrelse.
– Avsiktsförklaringen – dvs att
Svenska Baptistsamfundet
uttalade sin avsikt att tillsammans med Metodistkyrkan i
Sverige och Svenska Missionskyrkan bilda ett nytt kyrkosamfund – antogs. Man
beslutade att rekommendera
församlingarna att, där förutsättningar finns, initiera samtal
med andra församlingar på
orten om det gemensamma
uppdraget på varje ort.
– Beträffande Vallersvik beslutades att missionsstyrelsen i
nära samverkan med den lokala
församlingen i Vallersvik ska
fortsätta processen med att
sälja Vallersvik.
– Utvecklingsfonden. Med
anledning av Gävle Baptistförsamlings motion till konfe-

rensen om att finansiera olika
utvecklingsprojekt genom uttag
av kapitalet med upp till 10
miljoner kronor, beslutades att
missionsstyrelsen får i uppgift
att återkomma till konferensen
2009 med ett genomarbetat
förslag.
– Konferensen 2009 hålls i
Stockholm i Norrmalmskyrkan.
Solbritt och Ulf Granberg

Att vara sekreterare för
Svenska Baptistsamfundets
årskonferens i Göteborg 2008
I god tid före Göteborgsmötet fick
jag en uppmuntrande förfrågan
om jag var villig att vara sekreterare vid förhandlingarna för
Baptistsamfundet. Nog hade jag
skrivit protokoll i alla möjliga
sammanhang både små och lite
större. Men det här blev stort, hur
skulle jag klara av detta uppdrag.
Hur som helst bestämde jag mig
för att vara en av sekreterarna, de
övriga var Noomi Tönnäng, pastor
i Örebro och Birger Möller,
samfundsanställd för försäkringsfrågor bl a.
På fredagen anlände jag till Göteborg och Svenska Mässan. Jag
hade förberett mig för konferensen
hemma genom att läsa hela årsberättelsen. Det som man tänker
göra varje år men hur blir det med
den saken? Nu var det allvar och
bäst att vara påläst.
En sak som var svår var att hålla
reda på alla människor som ville
vara med och säga sin åsikt i
förhandlingarna. Så skulle man
också försöka sammanfatta vad
talaren sagt och vad han eller hon
egentligen ville och hur yrkandet
skulle vara och om det blev ett
yrkande eller ej.
Protokollet skrevs både för hand
och på dator, vi var två sekreterare samtidigt för att kunna
jämföra olika manus vid den slutliga utskriften.
Det är Birger Möller som har
huvudansvaret för protokollet,

han sammanställer och skickar ut
till oss andra efteråt så vi får
kommentera och korrekturläsa.
Det är många timmars arbete, vi
läser flera gånger och sänder tillbaka frågor och kommentarer. Det
är ett viktigt dokument för framtiden. Här skrevs in t ex vad som
sades om Vallersvik och försäljning och om Utvecklingsfonden
som många önskar skall vidga sin
syn när bidrag skall delas ut. Det
sent inkomna förslaget att göra ett
uttalande om hur fångar i USA
behandlas blev också en fråga med
stort engagemang bland ombuden.
Avsiktsförklaringen som de tre
samfunden, Baptistsamfundet,
Missionskyrkan och Metodistkyrkan, tog beslut om att ta emot
var ett stort beslut och som föregicks av mycket diskuterande och
funderande innan man kom till
beslut att anta den enligt
missionsstyrelsens förslag. Det
skall sägas att det blev ett flertal
tillägg.
Det är inte utan att jag är beredd
att hålla med ordföranden Inga
Davidsson-Friberg när hon
sammanfattade konferensen med
att det varit en framåtsträvande
konferens. Och hon efterlyste en
mer koncentrerad debatt till
kommande år så att även yngre
medlemmar skulle kunna vara
med. Hon tackade sina kollegor
vid presidiebordet, ombuden,
beredningskommittén och de
flitiga sekreterarna för gott
arbete. Och det tackar vi för.
Uppdraget är nu nästan genomfört, återstår att korrekturläsa en
gång till.
Det var totalt 272 ombud från 94
församlingar som deltog och 80
personer som deltog utan att vara
ombud.
Det var mycket roligt och spännande att ha fått frågan och att få
förtroendet att vara konferenssekreterare. Det är att vara i
”hetluften” hela tiden.
Inger Gustafsson
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Intervju

Petter Rylén

Jag ställde några frågor till tre
nybakade studenter och här
kommer svaren:

Jag har nyligen
tagit studenten
efter tre år på
Musikgymnasiet De Geer, här
i Norrköping.
Det har varit en
fantastisk tid
och jag är såhär i
efterhand mycket nöjd med mitt
val av skola. En bred utbildning,
med enorma möjligheter att
fördjupa sig i det man tycker är
roligt. Jag har, som många kanske
vet, valt att fokusera mycket på
musiken.

Hanna Hägle
Jag tog examen
från det naturvetenskapliga
programmet på
Ebersteinska.
Nästa år ska jag
gå på Hållands
folkhögskola
som ligger i Jämtland och läsa Ulandslinjen. Under våren kommer
jag åka till Tanzania två månader
med min nya klass, jag längtar.
Under hösten vill jag be för vår
barn- och ungdomsverksamhet,
att arbetet ska få fortsätta att
utvecklas och hjälpa barnen att
känna att de har en plats i vår
församling.

”I begynnelsen” … och
sedan?
”GT är roten till NT – NT förklarar
GT”
När GT ”återupptäcktes” av en del
förkunnare på 70- och 80-talen
beklagade sig min svärmor (född
1923) för mig. ”Jag har så liten
kunskap i GT” tyckte hon. De
predikanter hon hört, hade enbart
använt NT som underlag för sin
förkunnelse. ”Vi lever i det nya
förbundet – då räcker det Nya
Testamentet” var motiveringen.
Är det någon som känner igen sig?
Det finns goda skäl att läsa GT.
Där finns nationell och internationell/global historia, där finns
lyrik, filosofi, romantik och ett
fantastiskt persongalleri, väl värt
många timmars läsning. Som röd

Om en vecka från att jag skriver
detta flyttar jag till den lilla orten
Svalöv i Skåne. Under det följande
året kommer jag sedan studera
jazzmusik och improvisation på en
folkhögskola vid namn Fridhem
som ligger där. Jag ser mycket
fram emot detta, både att få spela
ännu mer piano än vad jag gjort

tråd genom hela bokverket finner
vi dessutom Kristus/Messias. Vid
ett flertal tillfällen hänvisar Jesus
till GT och hans åhörare visste
precis vad som avsågs. Om vi vill
förstå NT behöver vi också vara
förtrogna med GT:s berättelser.
För den som vill följa med på
upptäcktsfärd i GT vill jag försöka
guida. En översikt/genomgång av
GT blir en studiecirkel i 5–6
avsnitt. Vi börjar 23/9 och möts
varannan tisdag mellan 18.30 och
20.30. Programmet kommer att
bestå av en enkel fika, ett bildspel,
frågor och reflexioner och avslutande bön.
Anmälan kan lämnas till kyrkans
expedition före den 14/9.
Väl mött!
Nils-Olof Persson

tidigare och samtidigt lära känna
massvis med nya människor!
Ett böneämne skulle kunna vara
att jag ska träffa människor som
jag kan känna mig trygg tillsammans med och att jag får ha
väldigt roligt!
Louise Persson
Jag tog examen
från De Geergymnasiets
Teaterlinje.
I höst ska jag gå
en bibellinje på
Liljeholmens
folkhögskola i
Rimforsa. Utbildningen är ett år
och sen får vi se vad jag gör efter
det.
Jag vill be att jag ska uppehålla
mitt intresse för studierna under
året och att året ska bli bra tillsammans med nya människor.
Lotta Karlsson

Cafékvällar
I höst kommer vi att ha tre cafékvällar med rubriken ”Eftertanke
i Café Vetekornet”.
Går du och funderar över frågor du
gärna skulle vilja diskutera eller
dela med andra? Ofta saknas tid
för samtal och reflektion i dagens
samhälle. Den här kvällen vill ge
utrymme för det. Det spelar ingen
roll om vi är fem eller trettio,
mötet och samtalet är det viktiga.
Välkommen.
Pastor Margaretha
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AUGUSTI
31 sön

Torgkaffe
Församlingsläger på
Limmernäs
Gudstjänst på Limmernäs
Margaretha Rudén, lägerdeltagare

Samlingsgudstjänst med
nattvard
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Kören
Kyrkkaffe

18.00

10–13
11.00

Torgkaffe
Gudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Kvartetten AppelvangSkogwik
Musik: Gunilla Skogwik kornett,
Nils-Olof Persson trombon
Kyrkkaffe
Löfteslandet
Församlingsmöte

Sånggudstjänst i Immanuelskyrkan
Evangelistkvartetten
10–13 Torgkaffe
11.00 Tillsammansgudstjänst
Anna Rudén
Sång: Barn och ungdomar, AnnaLena Josefsson
Kyrkkaffe
ca.12.30BappeN:s årsmöte
18.00 Konsert Kärlek som förändrar
Johanna Fällman sång och piano,
Fredrik Törnvall sång och gitarr
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11.00

tis

lör
sön

lör
sön

4
5

11
12

OKTOBER
1 ons

30

sön

lör

27

28

tor

25

Upptäcksfärd i Gamla Testamentet

Torgkaffe
Kulturnattskonsert Musikaliskt
kalejdoskop
Baptistkyrkans kör, soon gospel och
musiker
Gudstjänst
Predikan: Lotta Suu
Sång och musik: Familjen Josefsson
Kyrkkaffe
Löfteslandet

Eftertanke i Café Vetekornet
En samtalskväll om livet

Torgkaffe
Local Heroes
Cafégudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Karin Nordenö
Kyrkkaffe
Löfteslandet

Alla kulturprogram i samarbete med

10–13
17.00
11.00

19–20 Gitarrcafé i Vetekornet med
Torbjörn Grass
10–13 Torgkaffe
11.00 Nattvardsgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Musik: Bengt Gårsjö cello
Löfteslandet

18.30

11.00

10–13
17.00

19.00

Program
30 aug – 30 nov 2008
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6
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14 tis
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18
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lör

18.00
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10–13
18.00
11.00

17.00

18.30
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NOVEMBER
1 lör
11.00

19.00

sön

nov

2

5

10–13

11.00

lör

sön

8

9

18.00

Upptäcksfärd i Gamla Testamentet
Torgkaffe
Ekumenisk nattvardsgudstjänst
i Renströmmen
Orgelkonsert med Henric de
Koster och stråkensemble
Eftertanke i Café Vetekornet
En samtalskväll om livet
Torgkaffe
Konsert med soon gospel
Gudstjänst
Predikan: Lillemor Appelvang
Sång: Lillemor Appelvang
Kyrkkaffe
Upptäcksfärd i Gamla Testamentet
Ljusgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Kören
Nattvardsgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Musik: Gunnar Holm orgel
Gitarrcafé i Vetekornet
med Duon Meadows ever bleeding
Torgkaffe
På väg mot en gemensam framtid?
Samtalsdag mellan Baptist-,
Metodist- och Missionskyrkorna
Cafégudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Cattrin Wigge
Kyrkkaffe
Löfteslandet
Församlingsmöte

11

tis

18.30

9.30–13 FVU:s Julstuga
11.00 Tillsammansgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Barn och ungdomar
Kyrkkaffe

10–13
11.00

lör
sön

18.30

lör
sön

tis

19.00

15
16

25

tor

10–13
11.00

Upptäcksfärd i Gamla Testamentet
Torgkaffe
Gudstjänst
Predikan: Per Rikardson
Sång: Lena och Lovisa Hägle
Kyrkkaffe
Löfteslandet

27

lör
sön

22
23

29
30

Upptäcksfärd i Gamla Testamentet
Eftertanke i Café Vetekornet
En samtalskväll om livet
Torgkaffe
Adventsgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Kören
Kyrkkaffe

Alla kulturprogram i samarbete med

Församlingens offerdagar

31 aug. Samlingssöndagen
1–2 nov. Allhelgonahelgen
30 nov. Första Advent

Insamlingar till Sv. Baptistsamfundet

21 sept. Mänskliga rättigheter, sociala missionen
och Brommadialogen
12 okt. SBUF
9 nov. Församlingsutveckling och pionjärarbete
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Ungdomssidan

SBUF/equmenia
Under Göteborgsmötet hade både
SBUF och equmenia sina
årsmöten. Först ut var SBUF som
samlade en liten tapper skara i
Tabernaklet. På detta årsmöte
togs mest praktiska och ekonomiska beslut – detta till stor del på
grund av att equmenia kommer
att sköta själva verksamheten.
SBUF kommer dock finnas kvar
som organisation och fortsätta ha
årsmöten. Dagen efter hade
equmenia sitt årsmöte på mässan
med minst tio gånger så många
deltagare. Diskussionerna var
betydligt vildare på detta årsmöte
som dessutom innehöll ett påverkanstorg för att så många som
möjligt skulle kunna göra sin röst
hörd. Equmenia är en ung organisation med folk från olika möteskulturer och det märktes genom
att en av de hetare diskussionerna
var om valberedningens förslag
till styrelsen som var en rak lista
var demokratiskt försvarbar.

dragits med ledarbrist som nu har
blivit akut då några av våra
trogna ledare flyttat från stan.
Vår ledargrupp skulle även må
bra av att få en större ålderspridning än idag då en övervägande
del av våra ledare är unga vuxna.
Fortfarande har vi inte någon
ungdomsledare då de planer vi
hade inte gick i lås. Detta leder till
att behoven av hjälp är större än
någonsin även med bön. I
samband med tillsammansgudstjänsten den 14 september
kommer BappeN ha sitt årsmöte.
Då två av styrelsens medlemmar
flyttar från stan behövs det tillskott till styrelsen. Kanske något
för dig?
Hans Karlsson

Än en gång dagläger men inte
riktigt
I år var det vanligt läger med höjd
åldersgräns (10–13 år), men det
fanns en grupp för lite mindre
barn (med två deltagare) för dom
som var med förra året men inte
fick vara med i år.
Det var paddling, bad och lek. OS
hanns också med. Det var nöjd
hopp och kasta kul va (och det
heter så här).
Och slutligen finalen. Jakten på
det hemliga OS-vapnet (ett par
jumpa skor). OS blev oavgjort.
Men alla fick (choklad) medalj
(också lilla gruppen).
Lika härligt som alla andra år.
Evelina Karlsson

Hans Karlsson

BappeN hösten 2008
Under hösten kommer BappeN:s
verksamheten enbart bestå av
Löfteslandet och en Tjej/tonårsgrupp. Till båda dessa verksamheter kommer det dock att
behövas fler ledare då vi länge

Medaljutdelning
på Väsbylägret.
Bild: Hans
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
Vik. Caféföreståndare
Ulla-Britt Olsson och
Harriet Åkesson
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
Vakant
Exp. sekreterare
Siw Johannesson
Tel. exp: 011-12 08 46

Gemenskap
Redaktionskommitté:
Gunilla Arlinger,
Leif Hallingfors,
Lotta Karlsson,
Siân Petersson,
Tina Rudén,
Elisabeth Strömberg
Ansvarig utgivare:
Claes Jönsson
Tidningen är tryckt i
offset på Ringqvist
Tryckeri Norrköping
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