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"...Har ni ingen fisk?"
För inte så länge sedan såg allt dött ut. Snön hade smält
undan och kvar låg torrt fjolårsgräs, grus och damm. Men mitt
i den vardag vi lever i får naturen nytt liv. Ur det till synes
torra och döda spirar livet fram.
Vi lever i tiden efter påsk. Den här tiden var för lärjungarna
en tid då de kastades från förtvivlan till nytt hopp. Allt de trott
på och satt hela sin tilltro till hade grusats. Hela deras plattform hade bryskt ryckts undan.
De levde i sorg, men också fruktan för att själva gå samma öde
till mötes som sin ledare. De återvänder till sist resignerade
till det som de en gång lämnat, fisket som var deras tidigare
levebröd. Men inte ens det fungerar längre. Efter en hel natts
arbete återvänder de utan fångst. Då väntar någon på
stranden och frågar:
– Mina barn, har ni ingen fisk?
– Kasta ut nätet på högra sidan om båten, så får ni.
– Hämta några av fiskarna som ni just fick.
– Kom och ät.
Detta är dialogen som vi får följa i Johannes evangelium
kapitel 21. Dialogen som förs mellan Jesus Kristus, den
uppståndne från döden, och hans lärjungar. Så basalt och
vardagsnära. Här möter han dem på stranden, möter de
sorgsna och resignerade. Mitt i deras vardag möter han dem
och ger dem nytt hopp, nytt liv.
Han kommer inte gåendes på den utrullade röda mattan som
en superkändis som låter sig intervjuas efter världshistoriens
största händelse: Uppståndelsen. Nej, han väntar på sina
lärjungar på stranden och har förberett en måltid för dem.
Denne Gud som ser till våra behov och vet vad vi behöver;
honom får vi leva i en relation med. Jesus Kristus kom till oss
för att visa hur mycket Gud älskar och bryr sig om oss.
Pastor Margaretha

När morgonen kom stod
Jesus på stranden, men
lärjungarna förstod inte
att det var han. Och
Jesus frågade: ”Mina
barn, har ni ingen fisk?”
De svarade nej, och han
sade: ”Kasta ut nätet på
högra sidan om båten,
så får ni.” De kastade ut
nätet, och nu orkade de
inte dra in det för all
fisken. Den lärjunge
som Jesus älskade sade
då till Petrus: ”Det är
Herren!”
Johannes 21: 4–7
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Vad gör våra ungdomar?

Mycket sång och musik på Local Heroes. Foto: Hans Karlsson

Avslutning på musikalgudstjänsten med Glädjebarn. Foto: Hans Karlsson

Powerplay
Powerplay
Vi är ett gäng ungdomar i
åldrarna 10 till 20 år som träffas
varannan fredag för att umgås och
ha kul, vi kallar det för Powerplay
(alt. Tonår).
Vår käre ungdomsledare hittar på
alla möjliga roliga aktiviteter tillsammans med oss.
Vi har bland annat spelat bowling,
bakat marknadsnougat (tradition)
som vi sålt på Torgkaffe, pysslat
och spelat sällskapsspel. Vi har
även städat Väsby inför Valborg
och övernattat i kyrkan. Detta
med diverse filmer projicerade i
kyrksalens tak ...

3
Kvällarna avslutas vanligtvis med
fika och andakt med lovsång.
Stämningen är glad och trivsam,
en miljö i vilken alla kan
slappna av och vara sig
själva och vår stackars
ungdomsledare, Samuel
Östersjö, lyckas på något
sätt hålla oss någorlunda
lugna. Det är minsann
ingen lätt uppgift!
Alla är varmt välkomna,
så tveka inte att hänga
med någon fredag,
kontakta gärna Samuel
för ytterligare information.
Simon Wigge

Ungdomarna klär upp sig för att gå
på Nobelfest.
Foto: Samuel Östersjö
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Att älska livet mer än dess
mening av Owe Wikström
Owe Wikström, professor i religionspsykologi, men också en flitig
författare, hör till mina favoriter.
Hans böcker är mestadels mycket
läsvärda och tankeväckande.
I vintras fick jag i min hand ett
utdrag ur en bok, som då ännu
inte kommit ut. Bokens namn
skulle bli: ”Att älska livet mer än
dess mening”. Jag blev entusiastisk. Det utdrag jag läste var ett
slags omskrivning av evangelierna, men skrivet som om någon
nutida berättare skulle ha gjort
det. Det började så här:
”Berättelsen är enkel. De flesta
kan den. Den är kopplad till en
historiskt identifierbar person.
Han gick omkring några år nere i
en avkrok av det dåvarande
romerska väldet. Helt fräckt
påstod han sig vara utsänd av tillvarons absoluta centrum – även
kallad Gud.”
Sedan fortsätter det i samma
berättarteknik ända till Jesu
uppståndelse.
Vart ville författaren nu komma?
Som svar på frågan citerar jag ur
bokens baksidestext:

Läs en bok!
”Det är en personligt hållen reflektionsbok där författaren ger
läsaren ett praktiskt stöd att tillägna sig en andlig livsväg. Boken
spänner över sju veckor med en
text per dag …
… Var och en av de sju veckorna
behandlar ett särskilt tema som i
sin tur hör samman med den inre
väg eller den process som de
kristna mystikerna talar om –
från längtan till aning, från aning
till insikt.”
Jag håller nu på att läsa boken för
tredje gången. Skaffa den! Låna
den! Läs den!
Bengt Gårsjö

Jesus och jag av Johanna
Westman
I boken får vi
följa Jesus
som barn. Han
får rökelse,
myrra och en
nallebjörn av
de tre vise
männen. Det
är nallebjörnen som
berättar. Under sina 7–8 första år
gör han här alla sina under, i
barnversion. T.ex. så räcker
lördagsgodiset till 700 barn. Det är
ett bra sätt för barn att förstå
bibeln. Själva boken är jättebra
skriven och känns verklighetstrogen, han gör saker som vanliga
barn gör, han är omtänksam, och
jag som är lite äldre tycker att han
är lite söt. Björnen är en gosig vän
på vägen och ger honom hela tiden
stöd. I boken så kommer det då och
då små söta bilder. Helheten är
bra, jag gillar verkligen den här
boken och rekommenderar den för
både vuxna och barn.

Pojken i randig pyjamas av
John Boyne
Det här är en hemsk bok, i alla fall
i slutet, men det är också en
hemskt bra bok, och en läsvärd
bok. Bruno är en nioårig pojke,
hans pappa är SS-officer i nazistarmén. Han har en syster som tillsammans med sina vänner älskar
att reta honom. Han är nyfiken
och älskar upptäcktsfärder och
har ett bekvämt liv i Berlin. Men
en dag så ändras hans tillvaro,
hans pappa blir kallad till koncentrationslägret Auschwitz. Hela
familjen flyttar till ett hus precis
bredvid lägret. Det enda han gör
är att sitta vid sitt sovrumsfönster
och titta ut, där utanför ser han ett
stängsel. Uttråkad av tillvaron gör
han en ny upptäcktsfärd, fast han
inte får. Han kommer själv fram
till stängslet och där innanför är
det en pojke och dom blir snabbt
vänner.
Jag gillar som sagt den här boken
starkt och rekommenderar den,
men till lite äldre personer.
Gillar du andra världskriget-litteratur (precis som jag) så är det här
en bok för dig, du hamnar på den
hemskaste platsen i kriget,
koncentrationslägret, där den
högste och den lägste möts.
Evelina Karlsson 12 år
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JUNI

Sommartanken i Immanuelskyrkan
Samtal om tro och liv med Mats Larsson

Gudstjänst
Predikan: Mats Larsson
Musik: Bertil From, klarinett
Kyrkkaffeutfärd till Väsby sommarhem

Midsommarfirande på Väsby
sommarhem
Midsommarstången reses. Dans krig
stången
Lövskrindefärd efter dansen
Tillsammanstimme
Servering och lotteri hela kvällen

Böndag
Samlingar kl. 08.00, 12.00 och 18.00 i
kyrksalen
Gudstjänst på Capella Ecumenica
Predikan: Anne-Lill R Eriksson
Sång: Kören
Gudstjänst i Immanuelskyrkan
Predikan: Mats Larsson

Gudstjänst med barnvälsignelse
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Siân, Catrin och Elin Petersson
Kyrkkaffe

Samfundskonferens i Stockholm
Gudstjänst
Predikan: Per Rikardson
Sång: Lena Rikardson
Kyrkkaffe
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JULI

Gudstjänst i Immanuelskyrkan
Predikan: Margaretha Rudén
Kyrkkaffeutfärd till fam. Andersson i
Finnstad

Böndag
Samlingar kl. 08.00, 12.00 och 18.00 i
kyrksalen
Våffelcafé
Gudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång och musik: fam. Rudén
Kyrkkaffeutfärd till fam. Skogwik Lilla
Mariehof

Sommartanken i Immanuelskyrkan
Samtal om tro och liv med Mats Larsson
Gudstjänst i Immanuelskyrkan
Predikan: Anne-Lill R Eriksson
Efter gudstjänsten går vi ut i Vasaparken

Sommartanken i Immanuelskyrkan
Samtal om tro och liv med Mats Larsson
Våffelcafé
Gudstjänst
Predikan: Mats Larsson
Sång: Lillemor Appelvang
Kyrkkaffeutfärd till fam. Appelvang i
Söderköping

Nattvardsgudstjänst på Getsjötorp
Predikan: Anne-Lill R Eriksson
Vi grillar efter gudstjänsten. Vill du ha
kaffe, ta med kaffekorg.
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Alla kulturprogram i samarbete med
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11
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Våffelcafé
Nattvardsgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Britt Eriksson och Karin Olsson
Kyrkkaffe
Öppet Teologi- och Gudstjänstutskott
Gudstjänst i Immanuelskyrkan
Predikan: Ingvar Almrot
Kyrkkaffe
Konsert med familjen Ozolini från
Lettland
Sommarmusik i Immanuelskyrkan

18.00

11.00

Andrum i kyrksalen

Tillsammansgudstjänst
Predikan: Samuel Östersjö
Sång: ungdomar
Kyrkkaffe

Östergötlands musikdagar
i Immanuelskyrkan
Staffan Scheja
Böndag
Samlingar kl. 08.00, 12.00 och 18.00
Augustifest på kvällen med
ungdomsband. Tid kommer senare
Gudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Kyrkkaffe
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Samlingsgudstjänst med nattvard
Predikan: Anne-Lill R Eriksson
Sång: Kören m.fl.
Kyrkkaffe
Alla kulturprogram i samarbete med
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17:00 Midsommarstången reses
Dans kring stången
Lövskrindefärd efter dansen

19:00 Tillsammanstimme

Servering och lotteri hela kvällen

Välkommen önskar Norrköpings
Baptistförsamling & Metodistförsamling

Församlingarnas offerdagar
4 sept Samlingssöndagen

Insamlingar till Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige
5 juni Konferenskollekt

Församlingsnytt
HÖGTIDSDAGAR
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TACK
Ett stort tack till alla
som städade och
renoverade vår kyrka
på arbetsdagen. Ni
gjorde stor skillnad.
Förvaltningsrådet

HEMGÅNGNA

Redaktionen hittade
fixargänget under en
välbehövlig fikapaus.

UTGÅNGNA
TACK
Ett hjärtligt tack till Pastor
Margaretha Rudén, församlingen,
Sture Öberg samt grupp 5 för den
fina uppvaktningen på min 90årsdag.

NYA MEDLEMMAR

STUDENTEN

Curt Franzén

Våra insamlingar
SEMESTRAR
Margaretha Rudén

v. 24–28

Anne-Lill R Eriksson

v. 29–33

Siw Johannesson

v. 27–31

Samuel Östersjö

v. 28–32

Café Vetekornet stängt v. 26–30

Sommarjour
Om du behöver nå en pastor i
sommar kan du, under Margaretha Rudéns semester v. 24–28,
ringa till Anne-Lill R Eriksson, tfn
073-07 55 111.
Under Anne-Lill R Erikssons
semester v. 29–33 kan du ringa
till Margaretha Rudén, tfn 070222 22 88.
Expeditionen är stängd under Siw
Johannessons semester v. 27–31.

När vi summerar våra gemensamma insamlingar i form av
kollekter, offerdagar och gåvor via
plusgiro och banköverföringar
från januari till och med april
ligger vi ungefär 60 000 kr under
budget för dessa årets fyra första
månader. Denna budget bygger ju
på de beslut vi gemensamt fattade
vid de två församlingarnas
årsmöten i februari. Kan vi hålla
budgeten riskerar vi ändock ett
visst underskott. Låt oss alla
hjälpas åt att ta ansvar för den
verksamhet som vi vill föra vidare.
Med detta nummer av Gemenskap
följer en inbetalningsblankett till
församlingarnas plusgirokonto
57 71 25-8. Andra alternativ är
bankgirokontot 841-4377 och
kollektskålarna vid våra gudstjänster.
Stig Arlinger, kassör

Om vår verksamhet
Torsdagen den 11 aug 2011 kl 19
skall vi ha ett öppet Teologi- och
Gudstjänstutskott i Baptistkyrkan.
Kom och säg vad ni önskar att vi
skall göra i församlingen som rör
oss.
Vi har tankar om smågrupper där
vi kan lära känna varandra och
samtidigt göra något praktiskt
eller lära oss något.
Johan Svärd

Adresskalender
Ny adresskalender på gång. Ring
eller maila expeditionen om vilka
uppgifter du vill ha i adresskalendern.
Göran Strömberg

MÅNDAGSTRÄFFEN
22 aug

Terminstart med
arbetsträff
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Vill du ha världens viktigaste
uppdrag?
Vet du att det är ett helt gäng
sköna barn och ungdomar som
kommer till våra barn- och
ungdomsgrupper? Att få vara
ledare för dessa glädjespridare är
en riktig välsignelse och att få
vara med och se dem växa och
utvecklas är riktigt stort. Vill inte
du också vara en del av detta?
Vi vill gärna se ännu fler barn och
ungdomar i vår kyrka, men vi
känner att vi nu ligger på gränsen
till vad vi klarar av med befintliga
ledarresurser. Vi vill att alla ska
bli sedda och älskade och få det
stöd man behöver och för att
uppnå detta behöver vi fler ledare
i alla våra grupper. Vi söker ledare
i olika åldrar som har ett hjärta för
barn och ungdomar. Det finns
sedan stor variation på vilka
uppgifter du kan få ansvara för.
Är du intresserad eller vill veta
mer? Kontakta Samuel Östersjö!

Vår gemensamma hemsida
Du kan nå församlingarnas
hemsida på www.vetekornet.se/
kyrkan både via dator och smartphone. På smartphone kan det
vara enklare att använda en QRkod, som den du ser här. Då
öppnar sig hemsidan av sig själv.

Ungdomssidan
Väsbylägret
19–22 juni är det dags för årets
Väsbyläger för åldrarna 10–13 år.
Mer info och folder kan du få från
Samuel Östersjö!

Sjöviks kristendomsskola

Ha en riktigt härlig och välsignad
sommar!
Samuel Östersjö
ungdomsledare
Telefon: 072-228 22 88
E-post: samuel@ostersjo.com

27 juni till 9 juli kommer jag och
några av våra ungdomar vara på
Sjöviks kristendomsskoleläger.
Vill du komma och vara med på
dop- och avslutningsgudstjänsten
så börjar den kl 10:30 lördag 9 juli.

Frizon
För dig som är 16 år eller äldre vill
jag tipsa om ungdomsfestivalen
Frizon 11–14 augusti på Torp
utanför Örebro. Mer info finns på
www.frizon.nu.

Höstens aktiviteter
Vi räknar med att höstens barnoch ungdomsaktiviteter drar i
gång i september. Mer exakta
datum kommer i nästa Gemenskap!
QR står för Quick Respons och är
en tvådimensionell streckkod som
kan läsas av olika appar (applikationer) för mobiler. Först måste du
ladda ner ett sådant program till
din mobil via tillverkarens applikationsbutik. Där söker du på ”bar
code reader”.

Norrköpings Baptistförsamling
Norrköpings Metodistförsamling
Baptistkyrkan, S:t Persgatan 113
602 33 Norrköping
Pg: Gemensam församlingskassa 57 71 25-8
Bg: Gemensam församlingskassa 841-4377
Bank: Gemensam församlingskassa
6591-161 094 562
Tel: 070-39 38 288
E-post: baptist.norrkoping@crossnet.se
Metodistkyrkan.norrkoping@maan.se
Hemsida: www.vetekornet.se/kyrkan

Samuel uppträder på Local Heroes!
Foto: Hans Karlsson.

Just nu är
hemsidan
under
genomgång.

Expeditionen är öppen
tis–tors 8.30–9.30, 10.00–11.30
Besöksingång från gården. Om vi inte
svarar under denna tid, tala in ett meddelande, så ringer vi upp så fort vi kan.
Semesterstängt v. 27–31.
Pastorer
Margaretha Rudén
Tel: 070-222 22 88
margaretha@vetekornet.se
Anne-Lill Rosenberg Eriksson
Tel: 073-07 55 111, andligt@radiowix.se

Caféföreståndare
Åsa Disefjord
Tel. Café 011-13 58 32
www.vetekornet.se

Barn- och ungdomsledare
Samuel Östersjö
Tel: 072-228 22 88, samuel@ostersjo.com

Övriga telefonnummer
Café, kök, kyrktorg och musikrum 011-13 58 32

Exp. sekreterare
Siw Johannesson
Tel. exp: 070-39 38 288
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