GEMENSKAP
baptistkyrkan i norrköping

Norrköpings Baptistförsamling 150 år
1854–2004
Den baptistiska uppfattningen söker sitt mönster i den första
kristna församlingen så som den skildras i Apostlagärningarna. I sin nuvarande form uppstod baptismen ur döparrörelsen som var en radikal gren av reformationen på 1500-talet.
Många av dem som ville tro som de första kristna fick betala
ett högt pris för denna frihetskamp. Den första baptistförsamlingen i Sverige bildades den 21 september 1848 i Frillesås,
Vallersvik, Halland. Norrköpings Baptistförsamling bildades i
augusti 1854. För baptismen är begreppet frihet av stor
betydelse.
Baptisterna har genom tiderna kämpat för:
– Tanke- och yttrandefrihet. Varje människa måste ha rätt
att ha de åsikter och uppfattningar man själv kommer fram
till. Rätt att ge uttryck för dem och sprida dem till andra är
grundläggande.
– Religionsfrihet. Frihet att ha vilken tro man vill eller ingen
alls är en annan viktig fråga. I mitten av 1850-talet blev
baptister landsförvisade för att deras tro skilde sig från
Svenska Kyrkans.
– En fri kyrka. Ingen har rätt att bestämma över en annan
människas tro. Det baptistiska troendedopet bygger på
personlig tro och övertygelse. Var och en skall komma
frivilligt till dopet med en önskan att vilja leva som en
personligt kristen. Dopet är ett uttryck för trons ja. Evangeliet är ett fritt erbjudande, som tas emot personligt.
– Mänskliga rättigheter. När baptister hävdar människans
unika värde och frihet får den kristna tron också politiska
konsekvenser. Baptister har kämpat för denna frihet både
nationellt och internationellt. Denna fråga anses så viktig
att Baptist World Alliance har en egen ambassadör i FN för
att bevaka denna fråga utifrån ett internationellt
perspektiv.
Sören Carlsvärd
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Aktiviteter
Gudstjänst
Vi firar gudstjänst varje söndag kl. 11.00. Vi
önskar att gudstjänsten ska få vara en plats dit
vi kan komma som vi är med vår glädje och våra
bekymmer. För oss är gudstjänsten en plats för
gemenskap med Gud och varandra. Den är ett
tillfälle att hämta kraft och vägledning för
vardagen. Vi tror att ett liv tillsammans med
Jesus Kristus är det liv vi är ämnade att leva.
Gudstjänsten kan ha lite olika karaktär, till
exempel nattvardsgudstjänst då nattvarden står
i centrum, tillsammansgudstjänst som vänder
sig till alla åldrar, cafégudstjänst då vi samlas i
Café Vetekornet. Gudstjänsten är öppen för alla.
Pastorerna

Sång och musik

Världen

Det bjuds på musik med variation i Baptistkyrkan.
Gud har gett oss råmaterialet och full frihet att
utifrån egen fantasi skapa vidare! Vårkonserten
blev en god illustration med barnens visor, körens
sånger, stråkensemblens och solisternas
medverkan. Vid gudstjänsten den 2 maj klingade
”Glory, glory, hallelujah” glatt från trettiofem
strupar i Lena Hägles gospelgrupp.

Baptistkyrkan har engagemang på tre olika
platser i världen.

Musikupplevelser att se fram emot i höst är bl.a.
kulturnattens konsert, Duke Ellington-konsert,
Christmas Carols. På den musikaliska paletten
finns också organisternas lunchmusik, BK Brass
och torgkaffemusik i Vetekornet på lördagarna. Väl
mött till musikupplevelser med variation och
mångfald.
John O. Jacobsson

Café Vetekornet
Café Vetekornet är en rastplats för både stora
och små. Kasper, drygt ett år, går med borste
och skyffel för att städa, till glädje för andra
gäster! Helmi och en väninna berättar att de
nyss sjungit för gamla på Lennings sjukhem.
”Det är en fördel att ha altröst”, säger Helmi som
sjungit i kör i mer än sjuttio år. En annan gäst
undrar om vi känner hans farbror Josef Sandén
som varit med i Tabernaklet. Margareta berättar
att han skrev vår bröllopsvisa. Hans många
tonsättningar lever vidare. Café Vetekornet är
verkligen en rastplats för oväntade och roliga
möten.
John O. Jacobsson

I Azerbajdjan, ett land där det är svårt att vara
kristen, stöder vi på olika sätt en evangelist
genom Svenska Baptistsamfundet. Genom
andrahandsbutiken Bra & Begagnat stöder vi ett
Bröd till Bröder-projekt i Thailand som ger
sjukvård till dem som annars inte skulle ha råd.
Vi har ett kulturellt och andligt utbyte med
Seminarieförsamlingen i Riga, till glädje för båda
församlingarna.
Hans Karlsson

Rapport
Besök från Riga
Alltid lika spännande, när vi ska
möta våra vänner från Riga! Den
här gången blev det Iveta och
Edgars Godins, andrepastorn
med hustru, som gjorde oss den
äran. Vi hade ju inbjudit en
pastor och en ungdomsarbetare.
Åke och jag åkte till Arlanda på
fredagseftermiddagen den 26
mars för att hämta dem. På
lördagsmorgonen försvann jag
på blåsövning i kyrkan, och Åke
tog med dem till torgkaffet i vårt
café. De blev mycket imponerade
av våra ”volontärer”.
Under eftermiddagen åt vi
tillsammans med några gamla
och nya vänner hos oss. På
kvällen var det församlingsafton
i kyrkan. Barbro Tibäck hade
ansvar för maten, och hon fick

god hjälp av duktiga pajmakare.
Vi presenterade våra olika
aktiviteter och berättade också
om NFU, Naturlig FörsamlingsUtveckling. Edgars visade ett
bildspel från Riga-församlingen
och berättade lite om hur de har
det. Lillemor Appelvang hade
ansvar för programmet, och det
blev väldigt trevligt! Iveta och
Edgars uppskattade att
kvartetten sjöng ”Litet bo jag
sätta vill” med en nonsenstext
på lettiska. En viktig ingrediens
den här kvällen var Anna-Lena
Hansson, som tolkade till och
från lettiska. Hennes man Boris
var också med.
Söndag förmiddag var det en fin
gudstjänst, med predikan av
Edgars, förnämligt tolkad av
Anna-Lena, och förgylld med
körsång. På eftermiddagen fick

vi dela gemenskap med våra
Rigavänner och samrådet i
Hyddan i Söderköping. Familjen
Appelvang hade ordnat mat och
kaffe och skapat möjlighet till
samtal. Per och Lena Rikardson
tog hand om våra gäster på
kvällen.
Edgars och Iveta fick med sig
kläder från Coop Forum att dela
ut i Riga och det blev de mycket
glada för. På måndagen
skjutsade Lillemor och Bernt
Edgars och Iveta till Arlanda,
och jag har hört att färden gick
genom städer med fina gränder.
De återvände till Riga med en
känsla av syskongemenskap
med vår församling. Glöm inte
bort dem! De glömmer inte bort
oss!
Gunilla Skogwik

1854–2004: Norrköpings Baptistförsamling 150 år
Under hösten kommer vi att på
olika sätt påminna oss om att
baptismen har funnits i
Norrköping under 150 år i år. En
minnesskrift över de 150 åren
håller på att sammanställas. Det
är speciellt Elsie Thurén och
7/6–4/7
8/8

Gamla Upsala Symphonic
Band
Den 15 maj fick vi uppleva en
konsert med stor variation. Marit
Strömberg, som numera är
anställd som musikledare i
Gamla Upsala Missionförsamling, tog med sin blåsorkester hit och bjöd på många
sorters musik, från 1600-talet
till nutid. Själv växlade Marit
mellan sång, dirigering, piano
och ett antal brassinstrument.
På söndagen kunde vi uppleva
bandet en gång till då de
medverkade i gudstjänsten den
16 maj.
Siân Petersson

11/9
12/9

23/9–1/10
3/10–23/10
3/10
4/10
24/10
1/11
14/11
15/11
5/12

Ragnhild Svalin som arbetar
med den. Vi ska se tillbaka men
framförallt blicka framåt. Här
följer en översikt över det som
kommer att ske i höst med
anledningen av jubileet:

Hörsalsgruppen: Baptistkyrkan 150 år
”Än lever våra fäders tro”
Gudstjänst i Baptistkyrkan: Margaretha Rudén
Kl. 12.30 Motala Ström – Korshagen vid Färgargården. Avtäckning av minnessten. BK Brass
Festkväll i Baptistkyrkan
Nattvardsfirande
”Arvet som inspirerar oss idag”
Jubileumsgudstjänst
Missionsföreståndare Karin Wiborn
Kören, solist Lars Arvidson
Utställning i stadsbibliotekets foajé
Gudstjänst: Larsåke W Persson
Måndag i Vetekornet med Larsåke W Persson
Kl. 18 Körkonsert Duke Ellington
Måndag i Vetekornet med Per Rikardson
Gudstjänst: Birgit Karlsson
Måndag i Vetekornet med Birgit Karlsson
Gudstjänst med nattvard: Per Rikardson
”Ungdomskören” med Lars Arvidson

SBUF
Hej på er!
Vi har mycket att vara
tacksamma och glada för i vårt
barn- och ungdomsarbete.
Framför oss har vi mycket.
Nedan så står en del av det som
händer framöver, och några
datum ni kan lägga på minnet.
Framför allt be för våra barn och
ungdomar. Vi vill ju att
verksamheten ska komma till
välsignelse både för oss i församlingen och för Guds rikes utbredande.

Läger
Väsby dagläger 14–17 juni
Här ställer ett stort härligt gäng
upp som ledare, och redan efter
tre dagar var det fullt med
anmälningar från lägersugna
barn som vill vara med.
Kristendomsskola på Sjövik
Kristendomsskolan på Sjövik
äger rum veckorna 27 och 28.
Åtta ungdomar från Norrköping
kommer att delta. Jag är också
med som lärare för årskurs ett.
Familje- och församlingslägret
3–4 september
Limmernäs blir årets plats igen
för familje-/församlingslägret.
Förra året gav mersmak, trots
enkel standard. Detta riktar sig i
första hand till barnfamiljerna,

Några ungdomar vågar sig på vårens första dopp.
men övriga i församlingen är
också välkomna. Anmälningsfoldrar kommer bl.a. att ligga på
kyrktorget från mitten av maj.

Baptistscoutläger
på Getsjötorp
Den 31 juli – 7
augusti är det
baptistscoutläger på
Getsjötorp,
Svärtinge. Ni är alla
välkomna att besöka lägret, när
det passar er. Hans Karlsson vet
det mesta om lägret. Fråga
honom eller gå till
www.sbuf.baptist.se/scout om
du vill veta mer.

Hösten -04
Ungdomsarbetet sätter igång v.
37. Mera information kommer i
nästa Gemenskap.
Guds rika välsignelse önskar jag
er.
Barn & ungdomspastor
Lotta Suu

Naturlig församlingsutvecklings svar på enkät gjort i februari
Livgivande kommer vi att
Här ser du en grafisk presentation av vår nuvarande försam- presentera förslag och strategi.
lingsprofil, som var resultatet av
Samrådet
enkäten, gjord av 30
församlingsmedlemmar i
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Nattvardsgudstjänst
Predikan: Nils Gunnar Wenhov
Sång: Cattrin Wigge
Kyrkkaffeutfärd till fam. Johansson, Ljunga

Gudstjänst
Predikan: Nils Gunnar Wenhov
Musik: Bertil From, klarinett
Kyrkkaffeutfärd till fam. Skogwik på Lilla
Mariehof
Gudstjänst i Immanuelskyrkan
Predikan: Björn Asserhed
Gudstjänst
Predikan: Björn Asserhed
Musik: Bengt Ahl, trumpet
Kyrkkaffeutfärd till fam. Strand
Gudstjänst i Immanuelskyrkan
Predikan: Nils Gunnar Wenhov
Kyrkkaffeutfärd till Finstad, Vikbolandet

Gudstjänst på Capella Ecumenica
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Kören
Avfärd från Baptistkyrkan kl. 9.00 med bilar
Medtag kaffekorg
Gudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Karin Nordenö
Midsommarfirande på Väsby sommarhem
Lövskrindefärd
Midsommarstången reses
Dans och lekar kring stången
Tillsammanstimme – Andakt
Kaffeservering under hela kvällen
Gudstjänst i Immanuelskyrkan
Predikan: Per Axel Götesson

Jubileumsgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Kvartett: Appelvang–Skogwik
Avtäckning av minnessten vid Korshagen
Musik: BK Brass
Kyrkkaffe vid Färgargården
lör 10–18 Augustifest i Norrköping – gårdscafé
sön 11.00 Gudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Marit Strömberg med vänner
renässans- och medeltidsmusik på
tidstrogna instrument
lör 10–13 Café Vetekornet öppet
19.00 Kräftskiva på Väsby sommarhem
Medtag egna kräftor!
sön 11.00 Gudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Kristina Rudén
Kollekt till Gideoniterna
lör 10–13 Café Vetekornet öppet
sön 11.00 Gudstjänst
Predikan: Lotta Suu
Musik: Bengt Ericson, oboe
Kyrkkaffe

sön 11.00

Alla kulturprogram i samarbete med

SEPTEMBER
3 fre–4 lör
Läger på Limmernäs
4 lör 10–13 Café Vetekornet öppet
5 sön 11.00 Nattvardsgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Musik: Jackie Leiby och Siân Petersson
18.00 Församlingsmöte
11 lör 10–13 Café Vetekornet öppet
17.00 Församlingen 150 år Festkväll
12 sön 11.00 Jubileumsgudstjänst
Predikan: Karin Wiborn
Sång: Kören
Kyrkkaffe

28
29

22

21

14
15

8

13 juni–12 september 2004

Program

Aktiviteter
Löfteslandet och barnmusik
Vad får barnen att ta med föräldrarna till kyrkan?
Svaret är Löfteslandet, som ersatt söndagsskolan
och för barnen är lika lockande som Kanaan för
Israels folk i öknen. Löfteslandet börjar med att
barnen får välja på tre olika aktiviteter, oftast
lekrummet, pysselrummet och bollrummet. Efter
en halvtimma går vi ner i källaren till storsamlingen (undervisning och sång) och det hela
avslutas med samtal och bön i växthusgrupperna. Det finns något för var och en, också för
dig om du vill.
Vi har också baby- och barnsångsgrupper, där
föräldrar och barn tillsammans kan upptäcka
musikglädje och sångarkompisar.
Karin Nilsson

TK – Tonårsklubben
Vi är ca sex stycken tonåringar som, tillsammans
med pastor Lotta Suu, träffas varannan lördag
under några timmar. Först studerar vi något
ämne i bibeln. Det är inte så att vi sitter tysta och
bara lyssnar – vi är med och diskuterar och ställer
svåra frågor som Lotta får försöka att krångla sej
ur!! Hon klarar sej riktigt bra!
Efter det har vi en stund då vi gör allt ifrån att laga
mat och baka, till att sy, se på film och mysa! Vi
är en liten grupp, men alla är väldigt trofasta,
eftersom det är så jätteroligt att få vara
tillsammans!
Tina Rudén

Vår lägerverksamhet
I slutet på våren möter vi grönskan på Asptorp på
det årliga Pingstlägret. Ett scoutinriktat läger för
alla som gillar att laga mat över öppen eld, klättra
i berg och sova i tält.
I början på sommarlovet har vi Väsby dagläger,
dit barn, 7–10, år är välkomna. Vi lär oss om
naturen och om Gud, framför allt har vi roligt
tillsammans.
I början av september har vi ett familje- och
församlingsläger, senast på Limmernäs. Det
innehåller ett varierande program men bygger
mest på gemenskapen.
Monika Svärd

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

Våra pastorer
Vi är två pastorer som arbetar i församlingen, Margaretha
Rudén och Ann-Charlotte Suu. Lotta Suu har särskilt
ansvar för barn och ungdomar. Viktigt för oss är att möta
våra medmänniskor på olika sätt: gudstjänster i kyrkan
eller på äldreboenden, själavård, enskilda samtal och
bibelundervisning. Båda pastorerna har tystnadsrätt,
vilket innebär att det som sägs inte kan föras vidare. Vi vill
tillsammans med församlingen vara en öppen kyrka i både
vardag och fest. Detta innebär allt från att sitta ner i vårt
café över en kopp kaffe, sjunga med barn, förrätta
begravning, vigsel, barnvälsignelse och troendedop. Vill
du träffa oss så finns vi på expeditionen. Du kan också
söka upp oss i samband med gudstjänsten.
Med önskan om Guds rika välsignelse över er.
Pastorerna

Övrig verksamhet
Vi har olika grupper i vår församling som är öppna för alla.
Följande är ett urval:

Expeditionen är öppen tis–tors 9–12,
besöksingång från gården
Pastor Margaretha finns i Café Vetekornet
fredagar kl. 10–12. Välkommen!
Pastor
Margaretha Rudén
Tel. Exp. 12 06 30. Bost. 0122-910 37
Ledig: ons eller tors – exp. upplyser
Barn- och ungdomspastor
Lotta Suu
Tel. U-exp. 12 23 67 Mobil 070-222 22 88
tis–tors 8.30–13.30
Exp. sekreterare
Siw Johannesson
Tel. Exp. 12 08 46
Ledig dag: fredag

Bibelstudium Deltagare från baptist-, mission-, pingstoch metodistförsamlingarna träffas dagtid till bibelstudier.
Dagträffar Man träffas i de olika församlingarnas kyrkor
för att ta del av någon intressant föreläsare och trevlig
gemenskap.
För vår ungdom (FVU) En förening med både män och
kvinnor. Gruppen träffas under vår och höst för att få ihop
alster till två försäljningar, advent och midsommar.
Medlen som kommer in används till att stödja barn- och
ungdomsarbetet i församlingen.
Måndagsträffen Gruppen samlas huvudsakligen i
Baptistkyrkans församlingsvåning kring olika programpunkter. De har ett fadderbarn och stöder också vänförsamlingen i Rigas kvinnogrupp.
Samtalsgrupp Öppen för den som vill samtala om
trosfrågor.
Barbro Tibäck

Caféföreståndare
Åsa Disefjord
Tel. Café 13 58 32
Övriga telefonnummer
Café, kök, kyrktorg och musikrum 13 58 32
Väsby sommarhem, Kimstad 33 70 30
Gemenskap
Redaktionskommitté: Lotta Karlsson, Gunilla
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