GEMENSKAP
baptist- och metodistförsamlingarna i
norrköping

”Skörden är stor men arbetarna få”
Flera gånger tidigare har jag åkt sträckan från Byxelkrok upp
mot fyren Långe Erik på det underbart vackra Öland. Den här
gången stannade vi på en rastplats för jag ville fotografera
blommor på ”Neptuni åkrar”. Min man och jag fortsatte ner
mot havet inte så många meter till och där öppnade sig en
annan värld. Stora kalkstensblock tillsynes utlagda som en
altan mot havet, längs hela den nordligaste kustremsan. Men
här har inte människan varit med och fingrat, utan skapelsekrafter som under årens lopp skött om allt detta. I dessa kalkstensblock finns det mängder av fossiler som påminner om
krafter, händelser och andra livsformer som har funnits. Nu
satte vi oss här på ”altanen” och njöt av det vi såg. Havet var
oroligt den här dagen och stora vågor sköljde in över blocken,
men vinden var ljummen och allt var så behagligt och otroligt
vackert.
Öland är inte bara vackert, här odlas många olika slags
nyttigheter. Vem har inte smakat de goda jordgubbarna tidigare på sommaren, men här finns också stora fält med lök,
potatis och olika sädesslag. Och det arbete som har utförts
tidigare på våren är nu dags att skörda. Det är målet med att
förbereda jorden, att harva och gödsla, att så och plantera på
vårkanten, för att sedan skörda några månader senare.
Skördetröskorna är i full fart nu med att ta hand om den
vitnande säden. Även i Guds rike är det samma sak, och
samma ordning. Vi sår ut, och så måste vi också räkna med att
skörda lite senare. Vi är duktiga på att så ut, tycker jag, men
det känns som att vi är sämre på att skörda. Ibland räknar vi
inte med någon skörd ens, men vi fortsätter glatt att så och
plantera. Eller är det där glädjen försvinner, och tröttheten
gör sig känd, när vi inte ser något resultat.
(fortsättning nästa sida)
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Jesus säger:
"Skörden är stor men
arbetarna få, be därför
skördens Herre att han
sänder ut arbetare till
sin skörd."
Matteus 9:36
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Fortsättning från första sidan
I vårt trädgårdsland i år har vi fått
jättestora potatisar, och fina
morötter och rödbetor. Squashen
håller på att växa till sig, och det
är så roligt att gå och plocka av de
fina nyttigheterna. Hur roligt
hade det varit om vi bara hade
arbetat med att så fröna, och peta
ner sättpotatisen, om vi inte hade
räknat med att få skörda senare i
sommar.
Skörden är redan klar kanske
medan vi bara fortsätter att så ut,
för det är vi duktiga på. Vi är så
vana vid det men mindre vana vid
att skörda. Kanske det är här vi
måste stanna upp, kanske ta
några kliv åt sidan, se med andra
ögon och få blicken på det som står
där redo att skördas. Skörden

måste ju vara mogen efter all tid
och allt såningsarbete.
Det var betydelsefullt att Roger
och jag stannade upp och gjorde
den här avstickaren ner till havet,
annars hade allt detta vackra och
det för stunden livgivande gått
förbi oss. I vår fart kan mycket
gå förbi oss. När väl farten är uppe
har vi svårt för att stanna och
reflektera över livet, vägen och
arbetssättet.
Det är dags att se över skördetröskan nu, att plocka ut rätt
redskap från skjulen för att rikta
in oss på att ta hand om skörden.
Och vi får be om arbetare! Om vi
aldrig tänker på det sättet
kommer vi inte heller att upptäcka
de människor som är mogna att
”plockas”. Vi kommer att missa
”En får vara nöjd med det som är”
heter det första, som refererar ett
samtal med en gammal kvinna i
Bohuslän, Gertrud på Vargfjället,
en kilometer bort i skogen.
Hon blev tidigt änka. Men medan
hennes jämnåriga så småningom
flyttade till ålderdomshem eller
centralvärmda lägenheter med
allsköns komfort, kånkade
Gertrud med tunga hinkar från
brunnen, tände fotogenlampan
och gick på det smällkalla
utedasset.

Förnöjsamhet
Ibland hamnar man i den brydsamma situationen att försöka
finna något som passar att
uppvakta med på en högtidsdag.
Här kommer ett litet förslag. En
bok, som jag fick av några vänner
i vintras. Den heter ”Förnöjsamhet” och är skriven av Stefan
Edman, biolog, författare och
filosof. Boken är på 48 sidor och
försedd med vackra fotografier av
naturfotografen Tore Hagman.
Den består av korta kapitel, som
man kan läsa ett per dag.

Ur nästa kapitel ”Pryl-press,
Status-stress!” citerar jag några
rader. Hur har vi lyckats glömma
bort de goda klassiska dygderna –
osjälviskhet, generositet och
medkänsla? Det är dags att återerövra Gertruds ideal. Den
avspända förnöjsamhetens livshållning.
Och ur kapitlet ”Kohagen gör mig
glad”: Upplevelsen av ett ljust,
omväxlande mosaiklandskap, med
äng, hage, åkerholmar, sjöar och
vattendrag har en välgörande
effekt på kropp och själ.

dem. Men är vi i tanken inställda
på skörd kommer vi också se det
som är dags att skördas. Det kan
vara en mångfald av människor
som bara väntar på dig och mig.
Jesus talade om skördearbetet för
sina lärjungar efter att han hade
sett människornas trasighet.
Trasiga människor, slagna och
rivna som får utan herde.
Människor som väntar. Lycka till
och Gud välsigne oss alla i vårt
höstarbete med skörden i Guds
rike.
Pastor Anne-Lill

Ett kapitel handlar om Mozart.
Hur såg det ut i hjärnvindlingarna
på detta underbarn? Var fick han
allt ifrån? Flödena av ständigt
nya, fantasifulla teman, var hade
de sin källa?
Mozarts liv var inte alltid en dans
på rosor, det vet vi. Men han
måste ha burit på ett inre ljus. Och
hans musik är en av mina källor
till förnöjsamhet.
Sista kapitlet heter: ”Att bara
vara”. Det är välfärd att få sträcka
ut sig på sommarängen och bara
vara, utan klocka, almanack och
pressen att vara nyttig. Rena
förnöjsamhetsmedicinen.
Bengt Gårsjö

Artikel om Riga
Pengar gör skillnad
För två år sedan fanns det inget tonårsarbete i Seminariekyrkan i Riga, vår
vänförsamling. Då började ungdomspastor Edgars Deksnis samla tonåringar
utan kyrklig bakgrund till “sång och
spel” för att få kontakt och kunna evanJHOLVHUD7RQnUVDUEHWHWÀFNQDPQHW
Fusion.
Cirka 45 ungdomar träffades varje onsdagskväll i lokaler som förut använts
som förråd. Man började isolera väggar
och tak i det större rummet för att kunna
behålla den dyrbara värmen på vintern.
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hade också hjälp av Edgars Godins,
församlingspastorn, med att ordna
det elektriska och av Edgars Deksnis,
ungdomspastorn, med att tvätta väggarna före målning. Ibland kom det
QnJUDÁHUVRPYLOOHDUEHWD
I Lettland utför man en del arbeten
helt annorlunda än i Sverige, t.ex.
elinstallationer. Där gör man “rännor”
i väggar och lägger elkablarna direkt
i rännan utan rör, och fyller den med
murbruk. Vi blandade också spacklet till
gipsskivorna av pulver och vatten.

Andris och Åke.

Edgars Deksnis, Eriks, “Färgsättaren”, Edgars Godins och Elvis.

Edgars Deksnis.
Materialet köpte man för pengar som
kommit från sponsorer. När pengarna
tog slut avstannade renoveringsarbetet.
När Aina Hemming tipsade om att
man kunde ansöka om pengar för
något särskilt ändamål hos Bra &
Begagnat tänkte vi genast på dessa
ungdomslokaler. Det mest akuta var
att iordningställa det mindre rummet;
nytt gipstak, isolerad yttervägg och
ett nytt fönster. Det behövdes också
en ny entrédörr och ett pentry. Bra &
Begagnat beviljade 30 000 kronor till
detta renoveringsprojekt.
Lördagen den 16 juli reste jag till
Riga för att hjälpa till med arbetet. På
måndagen började två tonåringar och
jag att arbeta. Vi jobbade åtta timmar
varje dag hela veckan. Från onsdag
till fredag var det 34° utomhus, men
vi jobbade ju inomhus i minst 34°. Vi

Edgars Godins.

Eriks och Juris.

Frivilliga damer lagade middag varje
dag åt oss som arbetade. En nyhet
som jag införde var förmiddags- och
eftermiddagskaffe.
På fredagen när vi slutade arbetet hade
det lilla rummet blivit klart för målning.
Tyvärr var det leveransförsening på
fönstret, så det bytet blev inte klart.
Stora rummet var målat till hälften,
målarfärgen hade man köpt dagen
före till halva priset – vilken lycka!
Edgars Godins menade att pengarna
förmodligen skulle räcka till entrédörr
och pentry också.

Andris.
Nu ser församlingen fram emot att
kunna samla ungdomarna till olika
aktiviteter och även ha kyrkkaffe i dessa
lokaler.
Seminarieförsamlingen sänder genom
pastor Edgars Godins ett hjärtligt tack
till Norrköpings Baptistförsamling
och Bra & Begagnat för den stora
summan pengar som de erhållit. Utan
dessa pengar hade det varit omöjligt att
iordningställa lokalerna.
Åke Skogwik, text och bilder
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Familjeläger på Skeppsgården

En sommarvecka i början av juli
samlades 60 personer på Skeppsgården, en lägergård belägen i
Misterhults skärgård. Där
umgicks vi tillsammans och
hittade på en mängd roliga saker i
både sol och regn. Vi utökade våra
kunskaper i kluriga tipspromenader, firade gudstjänster och
hade bibelstudium, svettades i
tuffa fotbolls- och brännbollsmatcher, tog svalkande dopp i
havet och lyckades få en och
annan fisk på kroken. Dessutom
hann vi anordna en egen marknad
med spännande aktiviteter och
tävlingar, de yngre deltagarna
bjöd på en fartfylld show där de
visade sina talanger och mysiga
lägerbål hölls med sång och lekar.

Utöver detta intogs såklart en
stor mängd mat som vi alla
hjälptes åt att tillaga. Frukost,
förmiddagsfika, middag, efterrätt, fika, kvällsmat och grillning avlöste varandra och var
det någon som gick hungrig så
fanns alltid räddningen i vår
egen lägerkiosk. Någon
räknade ut att det dracks totalt
1600 koppar kaffe under
veckan, så ni kan ju förstå att vi
hade några fartfyllda och roliga
dagar tillsammans på Skeppsgården!
Julia Eriksson
Foto: Anders Eriksson
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SEPTEMBER

Våffelcafé i Vetekornet
Torgkaffe
Folklekarna
Kulturnatten
Konsert med kören och Soon Gospel
Filmmusik på orgel med Henric de Koster

Extra församlingskonferens för
Metodistförsamlingen
David Åhlén med team
Kvällsmöte, lovsång, undervisning, förbön
Undervisning helande/kraftevangelisation
Praktiskt om helande, vittnesbörd
Förnyelsemöte
Outreach
Torgkaffe
Böndag
Samlingar 08.00 och 18.00
Gudstjänst
Predikan: David Åhlén med team
Löfteslandet
Kyrkkaffe

Torgkaffe
Gudstjänst
Predikan: Anne-Lill R Eriksson
Sång: Karin Nordenö
Löfteslandet
Kyrkkaffe
Mini & Mega
Kvällsmusik
Sång: Cattrin Wigge

Samlingsgudstjänst med nattvard
Predikan: Anne-Lill R Eriksson
Sång: Kören m.fl.
Kyrkkaffe
ons 18.00
tor 18.30
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4 sept – 4 dec 2011

Alla kulturprogram i samarbete med

Böndag
Samlingar kl.12.00 och 18.00 i kyrksalen

Torgkaffe
Gudstjänst med Samuel Östersjö och Sjöviks
kristendomsskola
Löfteslandet
Kyrkkaffe

Torgkaffe
Cafégudstjänst i samtalsform
Tema: Folklig spiritualitet
Margaretha Rudén, Anne-Lill R Eriksson m.fl
Sång och musik: Familjen Josefsson
Löfteslandet
Kyrkkaffe
Mini & Mega
Orgelkonsert med cello
Henric de Koster och Bengt Gårsjö

Torgkaffe
Nattvardsgudstjänst
Predikan: Mats Larsson
Unison sång
Samtal om visionsrapporten Mötet med Jesus
Kristus
Löfteslandet
Kyrkkaffe

Gudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Musik: Bertil From klarinett
Löfteslandet
Kyrkkaffe
Församlingsmöte
Andrum i kyrkan
Kvällsöppet i Café Vetekornet
Djävulens biografi med Åke Viberg, lärare THS

Program
5

4 sept – 4 dec 2011

Program
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OKTOBER
20 tor 18.30 Kvällsöppet i Café Vetekornet
Att bo granne med ondskan med Klas Åmark,
idéhistoriker
22 lör 10–13 Torgkaffe
23 sön 11.00 Ekumenisk gudstjänst i S:a Maria Kyrka i
Folkets park
18.00 Sjung min själ
Soon Gospel
Gäst: Lars Stjernqvist
26
27
29
30

Ljusgudstjänst
Predikan: Anne-Lill R Eriksson
Sång: Kören
Kyrkkaffe
Nattvardsgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Musik: Sam Hellgren, orgel

ons 18.00 Andrum i kyrkan
tor 19.00 Samtalskväll om visionsrapporten i
Immanuelskyrkan En kyrka öppen för alla
lör 10–13 Torgkaffe
17.00 Gemenskapsfest i Vetekornet
Knytkalas. Öppen scen
sön 11.00 Gudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Kyrkkaffe
Församlingsmöte

sön 11.00

NOVEMBER
5 lör 17.00
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10
12
13

ons 18.30 Inspirationskväll i Café Vetekornet med
BILDA
Om nya möjligheter att möta människor
tor 14.00 Våffelcafé i Vetekornet
lör 10–13 Torgkaffe
sön 16.00 Visionsgudstjänst i Immanuelskyrkan
”Kom på fest” – nattvardsgudstjänst för små och
stora barn med Glädjebarn.
Samtal om visionsrapport Gemenskap
Predikan: Anne-Lill R Eriksson

18
19
20

26
27

30

fre
Böndag
Samlingar 12.00 och 18.00
lör 9.30–13 FVU:s Julstuga
sön 11.00 Musikgudstjänst med Soon Gospel
Predikan: Margaretha Rudén
Kyrkkaffe
Mini & Mega

Predikan: Anne-Lill R Eriksson och
Margaretha Rudén
Sång: Kören, Glädjebarn, m fl

lör 10–13 Torgkaffe
sön 11.00 1:a Adventsgudstjänst

ons 18.30

Kvällsöppet i Café Vetekorent
Ondska, godhet och likgiltighet med
Ann Heberlein, etikforskare

DECEMBER
3 lör 10–13 Torgkaffe
4 sön 11.00 Nattvardsgudstjänst
Predikan: Anne-Lill R Eriksson

Alla kulturprogram i samarbete med

Församlingarnas offerdagar
4 sept
Samlingssöndagen
9 okt
Tacksägelsedagen
27 nov
1:a Advent

Insamlingar till Svenska Baptistsamfundet och
Metodistkyrkan i Sverige
25 sept
Mänskliga rättigheter och socialt arbete
16 okt
Barn och unga – equmenia

Väsbyläger

Återigen har det varit Väsbyläger,
och återigen skriver jag en artikel
så att DU får veta vad som hände
där! I år var det filmtema. Det var
inte riktigt som föregående år,
mindre scouting och natur mm,
men ändå jättekul! Under lägret
gjorde vi egna filmer i grupper om
fyra barn plus en (hjälp)ledare.
Vi började med att komma på en
idé. Vi fick tre genrer att välja
mellan. Sen så gjorde vi en
synopsis (en sammanfattning om
filmen och dess figurer) och en
story board (en sammanfattning
av vad som kommer hända i
filmen). Därefter så plockade vi
ihop rekvisita och kläder till
filmen. Nästa steg var att göra en
affisch till filmen och till sist
spelade vi in filmen på nästan
valfritt ställe på Väsby. Det blev
flera tagningar, men många
grupper fick så gott om tid att de
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gjorde egna bloopers (misstag på
filmer) detta steg var det roligaste!
Sen så klippte Samuel (ungdomsledare i kyrkan, ledare på lägret)
ihop filmerna.

huvudroll) och varsin isglass. Alla
gruppers filmer utnämndes till
vinnare i sin genre och grupperna
fick varsin chokladkanin att dela
på!

Under lägertiden så fick vi också
en liten danslektion av Ebba
Meyer som lärde ut en dans som vi
sedan visade upp för föräldrarna
på avslutningen.

Varje kväll så hade vi självklart
lägerbål, en dag så såg vi på film
och hade charader i temats anda.

Som vanligt så gjordes det också
en kanotutflykt, men i år till ett
annat ställe än vi brukar. Det
mesta gick bra men det fanns ett
grunt ställe där ett par fastnade,
men alla kom snabbt loss.
Lägret avslutades med en filmgala (väsbygalan). Köket bjöd på
trerätters och filmer och affischer visades upp.
Alla deltagare fick också varsitt
väsbygalan-diplom med olika
priser (t.ex. bästa kvinnliga

Evelina Karlsson
Foto: Lovisa Backström
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Ungdomssidan

Tack Samuel!
Samuel Östersjö som varit
anställd som ungdomsledare i
Baptist- och Metodistförsamlingarna under två år, har beslutat sig
för att studera vidare till pastor på
Missionsskolan i Örebro. Vi är
mycket glada och tacksamma för
den tid som Samuel arbetat i
församlingarna och alla de
kontakter han skapat. Vi är också
glada för att han vill utbilda sig till
pastor, samtidigt som vi gärna
skulle ha sett honom fortsätta.
Tack Samuel!
Gunilla Arlinger

jurygrupper för att rösta fram
”terminssången”. Valtemat fortsatte med undervisning om Jona,
med hjälp av dockan Vilgot som
nästan drunknat i vågorna på ett
äventyrsbad.
Det har även förekommit andra
slags djur, som när åsnan Ior var
på besök i kyrksalen. Det började
med att Samuel frågade om det
gick att göra en åsna som kunde
bära någon på ryggen och äta
morot. Det ordnades med min
reservcykel, saker ur materialförrådet och ett beslut av tonåringarna att Samuel skulle kläs ut.
Andra återkommande djur har
varit får och kor, de senare har
dykt upp i de mest oväntade
sammanhang så som persi-kor,
ko-pior, och Hoj-Roj (Samuels rollnamn i Löfteslandet) har kofångare på sin cykel. En ko-misk
detalj är att enligt ett manus vi
använde hade Hoj-Roj köpt fem
bilder. Två föreställer kor – en fet
och en mager. Det handlade om
Josef och faraos drömmar…

2 års samarbete med Samuel
De senaste två åren har jag haft
förmånen att få samarbeta med
Samuel Östersjö. Nu när han
slutat har jag fått uppdraget att ge
några glimtar från den tiden.
Samarbetet med Samuel har inneburit många planeringsträffar,
styrelsemöten, övningar, telefonsamtal, mejl, och praktiska förberedelser inför gudstjänster och
olika evenemang, dag som natt.
Kanske låter det jobbigt för den
som inte varit med men jag tycker
att det varit givande och värt all
den tid det tagit. Ibland har det
varit hett, som när vår gudstjänstplanering blev avbruten av att
Margaretha kom och ropade: Det
brinner i Värdsbutiken.
Oftast har det ändå fungerat bra,
som när terminsstarten för Löfteslandet blev en melodifestival där
Samuel och jag framförde alla fyra
bidragen och barnen delades in i

Det finns mycket mer att berätta
men jag har redan överskridit det
antal ord som ställts till förfogande för denna text.
Karin Nilsson

Mini & Mega
Nu till hösten startar vi Mini &
Mega. Ungefär en gång i
månaden, efter söndagens gudstjänst, får barnfamiljerna tillfälle
att göra något kul tillsammans.
Under hösten tänker vi packa
matsäckskorgarna och åka ut till
Väsby söndagarna 11 september, 9
oktober och 20 november. Mini &
Mega är ett utmärkt tillfälle både
för barn och vuxna att lära känna
varandra, men också för att bjuda
med andra barnfamiljer som du
känner. Och är det så att någon
mormor, farfar, moster, kusin eller
kompis vill hänga med så går det
givetsvis bra. Frågor? Prata med
Rikard (070-359 33 47) eller Britt
(073-382 36 75).

Välkommen Liz!
Liz McGuire, medlem i metodistkyrkan i Canton NC, har accepterat en projektanställning på
25% under hösten 2011. Liz har
sitt ursprung i North Carolina,
USA.
Hon är utbildad speciallärare och
pastor. I sju år har Liz arbetat som
ungdomspastor i en Metodistkyrka i Canton, NC. Liz har bott i
Norrköping i ungefär ett år och
studerat SFI (svenska för invandrare) på Komvux. Hon fortsätter
sina studier på Komvux med
svenska som andra språk. Just nu
har hon en praktikplats på Fritid
City, Norrköpings kommun.
Med en sådan liten tjänst blir
naturligtvis arbetsuppgifterna
begränsade. De huvudsakliga
arbetsuppgifterna är Löfteslandet,
Power play (tonårsarbetet
varannan fredagskväll) samt
barn- och ungdomsrådet.
Vi är glada att du ställer upp på så
kort varsel och hoppas du ska
trivas väl!
Gunilla Arlinger

Glädjebarn
Barnkören Glädjebarn är till för
dig som är sex år eller äldre och
som tycker om att sjunga. Vi
börjar övningarna måndagen den
5 september kl. 17.30–18.30 och
träffas en gång i veckan, förutom
när det är skollov. Nya och
”gamla” barn är varmt välkomna!
Frågor? Prata med Britt Eriksson
(073-382 36 75).

Församlingsnytt
HÖGTIDSDAGAR
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Till alla gudstjänstledare
Du som brukar leda gudstjänster
eller som gärna skulle vilja prova
på ...

HEMGÅNGNA

Söndag den 18 september efter
gudstjänsten och kyrkkaffet
kommer Per Rikardson att dela
med sig av sina erfarenheter och
kunskaper till dig som vill lära
mer.
Hör gärna av dig till
pastor Margaretha,
margaretha@vetekornet.se
eller 070-222 22 88.

Tisdag 13 september kl. 18.00
Metodistförsamlingen kallar
till församlingskonferens för
beslut gällande den fortsatta
processen med Gemensam
Framtid.

Ekonomirapport
FÖDDA

TACK

Våra gemensamma insamlingar,
d.v.s. kollekter, överföringar via
plusgiro eller bank, gåvor samt
offerdagar, fortsätter att hamna
under den budget vi antog vid
årsmötet. Läget är alltså allvarligt, och vi måste alla inse detta
och ta ställning till vad vi vill med
vår kyrka och församling och hur
vi kan klara våra ekonomiska
åtaganden.
Förvaltningsrådet
genom Stig Arlinger

Samverkan med Immanuelskyrkan under hösten
Baptist- Metodist- och Immanuelsförsamlingen har alla uttryckt
en vilja att växa samman på ett
aktivt sätt. Under hösten har fyra
samlingar kring vår gemensamma
vision planerats.
2 okt kl 11.00:
Gudstjänst i Baptistkyrkan
Mötet med Jesus Kristus.
27 okt kl.19.00:
Träff i Immanuelskyrkan
En kyrka öppen för alla.
29 okt kl.17.00:
Gemenskapsfest i Baptistkyrkan
– kyrkorna tillsammans med
knytkalas och öppen scen.
13 nov kl. 16.00:
”Kom på fest” i Immanuelskyrkan
Nattvardsgudstjänst för små och
stora barn med Glädjebarn.
Samtalsfrågor till samlingarna
kommer att utformas.

MÅNDAGSTRÄFFEN
5
19
3
17
7
21
5

sep kl. 14.00
sep
"
okt
"
okt
"
nov
"
nov
"
dec
"

FVU för vår ungdom
6
20
4
11
18
25
1
8
15
19

ADRESSKALENDERN

sep kl. 18.00
sep
"
okt
"
okt
"
okt
" ljusstöpning
okt
"
nov
"
nov
"
nov
"
nov 9.30–13 Julstuga
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Notiser

Kvällsöppet

Kyrka för Fairtrade

Ondskan – kärlekens
frånvaro?
I höst kommer vi att ha tre kvällsöppet (MåndagsÖppet) tillsammans med Immanuelskyrkan i
Café Vetekornet. Vi börjar kl 18.30
med servering. Föredragen börjar
kl 19.00 och övergår sedan i öppna
samtal. Det övergripande temat
för kvällarna är Ondska – kärlekens frånvaro? Avgift per föreläsning är 50 kronor.

Vid kyrkkaffet den 11 september
kommer Anne Olofsson och informerar om hur man som kyrka kan
bli diplomerad som fairtradeförsamling.

Torsdag 29 september:
Djävulens biografi
Åke Viberg, lärare på THS
Torsdag 20 oktober:
Att bo granne med ondskan
Klas Åmark, idéhistoriker
Onsdag 30 november:
Ondska, godhet och likgiltighet
Ann Heberlein, etikforskare
Välkomna!
Café Vetekornet i Baptistkyrkan,
Norrköping söker medarbetare!
Tjänsten är på 50-75% med start
den 1 februari 2012.
Vill du veta mer så gå in på
www.vetekornet.se/kyrkan

Sveriges Kristna Råd har ansvar
för diplomeringen.

Gemenskap i färg
Vill du kunna läsa tidningen
Gemenskap på datorn så fort den
är klar, och dessutom i färg?
Skicka e-post till
sianpe@gmail.com så lägger vi till
dig i vår sändlista.

UTSTÄLLNING i Café
Vetekornet?
Det skulle vara så roligt att få göra
en utställning med alla fina alster,
som ni tillverkat! Vi vet att många
målar, fotograferar, syr, stickar
osv. Lättast är kanske att hänga
upp tavlor, men det skulle gå att
ordna plats åt allt möjligt!
Är du kreativ och har saker vi kan
få visa upp i Vetekornet, så hör av
dig till Åsa Disefjord i caféet (01113 58 32) eller Gunilla Skogwik
(0121-213 32, säkrast efter kl 17).

Kreativ bild: Karin Nilsson

Åsa och Gunilla

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
Caféföreståndare
Åsa Disefjord
Tel. Café 011-13 58 32
www.vetekornet.se
Övriga telefonnummer
Café, kök, kyrktorg och musikrum 011-13 58 32

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.
Pastorer
Margaretha Rudén
Tel: 070-222 22 88
margaretha@vetekornet.se
Anne-Lill Rosenberg Eriksson
Tel: 073-07 55 111, andligt@radiowix.se
Barn- och ungdomsledare
Elizabeth (Liz) McGuire
Tel: 072-228 22 88, elre74@yahoo.com
Exp. sekreterare
Siw Johannesson
Tel. exp: 070-39 38 288

Gemenskap
Redaktionskommitté:
Gunilla Arlinger,
Anders Eriksson,
Lotta Karlsson,
Siân Petersson,
Göran Strömberg,
Elisabeth Strömberg.
Ansvarig utgivare:
Claes Jönsson
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