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Hosianna!

En gång för länge sen gick en mor och hennes son omkring 
på Jerusalems gator:

”Mamma, vad mycket folk det är här!” Hon svarade: ”Ja, jag 
undrar just varför? Det är precis som nån stjärna ska 
komma på besök. Folk trängs och knuffas för att kunna se 
så bra som möjligt.” ”Lyssna, dom sjunger också – om att 
bereda väg”, sa sonen. Mamman nickade och sa: ”Man 
brukar göra en väg, så den viktiga personen kan komma 
fram. Precis som här. Jag undrar ändå vad dom väntar på?” 
”Dom skriker ju inte och hoppar omkring som tonårstjejer 
precis”, fnissade pojken. ”Men du”, sa mamman: ”Man 
kanske kan läsa i tidningen, där brukar det stå vad som är 
på gång. Jesaja kanske har skrivit nåt i Betlehemsnytt. 
Kom vi tittar efter.” Mamman slår upp tidningen och läser 
högt: ”Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus, över 
dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram. Ty ett barn 
har fötts, en son är oss given. Väldet är lagt på hans axlar, 
och detta är hans namn: Allvis härskare, Gudomlig hjälte, 
Evig fader, Fredsfurste.” Pojken tittade med stora ögon på 
sin mor: ”Wow! Den där hjälten, det låter verkligen som om 
det vore Guds son”. ”Ja”, sa mamman, ”då måste det vara 
honom dom bereder väg för med sin sång ’Hosianna, 
välsignad vare du som kommer i Herrens namn!’”

Ibland behöver vi stanna upp för att se när Herren kommer. 
Det är så lätt att dras med i den stressiga julförberedelse-
tiden, man glömmer bort att blicka uppåt och se framåt. Låt 
oss istället hänföras av Herrens ankomst precis som den 
lille pojken, som både såg och kände av förväntan som låg i 
luften. Att som ett barn vänta och längta efter det stora, det 
mäktiga och underbara: Jesus kommer till oss! Han 
kommer som räddaren till alla världens människor, oavsett 
rangordning, färg, yrke eller ras. 

Och kärleken är 
grunden till detta 
mirakel. Tänk att Gud 
älskar oss så att han 
offrade allt för vår 
skull, din och min 
skull. Hur kan vi då 
tiga, hur kan vi då låta 
annat stå i vägen för 
vårt jubel till Honom? 
Nej, jubla ni alla inför 
honom som kommer i 
Herrens namn. 
Hosianna i höjden!

Jag vill önska er en 
välsignad julhelg.

Barn- & Ungdoms-
pastor Lotta Suu
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Måndagsdialogen
Café Vetekornets ”Måndagsdia-
logen” gästades den 4 oktober av 
Larsåke W Persson. Hans tema 
var Sanningar och gömställen. 
Larsåke W Persson började med 
en illustration av just sanningar, 
vad är sant och var går gränsen 
för sant och osant, eller lögn? 
Eller; hur sann ska man vara? 

Att förtiga delar av sanningen, är 
det likställt med att ljuga? Kan 
man hålla vissa detaljer hemliga, 
eller dolda, eller ska sanningen 
fram ohejdad i alla lägen? Finns 
det en linje för när dold sanning 
blir lögn – ska man alltid tala 
sanning? Till vilket pris som 
helst? Får jag såra någon med 
min sanning eller ska jag 
minska sanningens ”grad” till 
dess min nästa inte såras? När 
blir då en ”sanning-light” lögn? 

Larsåke W Persson bollade 
frågor till publiken. Ibland fick 
han svar, ibland var frågorna 
mest retoriska. Liknelserna blev 
många, med ett stort antal illus-
trationer från uppväxten som 
pastorsbarn, bland annat.

Vad är då att förtiga något. Kan 
man gå omkring och häva ur sig 
sanningar till höger och vänster, 
utan att fundera på vilken 
konsekvens detta får, vem tar 
hand om de människor jag sårar 
med mina kanske kalla och 
hårda sanningar. Vad är 
sanningens pris – och vad är 
man beredd att betala? 

Det var många frågor, fler än vad 
som borde kunna avhandlas på 
en kväll. Det var kanske inte 
heller det som var meningen, 
men att väcka frågan i vårt inre; 
hur sann ska man vara? Det är 
så lätt att säga att ”... sann ska 
man alltid vara, till vilket pris 
som helst, annars kompro-
missar man med sin tro ...” 
kanske är det inte alltid så 
enkelt. 

Larsåke W Persson fortsatte med 
en annan illustration; vi har 
kläder på oss, inte för att ljuga 
om vårt utseende men för att 
inte visa det privata. Vissa saker 
döljer vi för att de uppfattas 
privata av oss, inte för att de är 
lögner eller osanning, det finns 
saker man inte säger för att man 
inte vill såra, inte vill genera och 
inte tynga andra med kunskap 
de kanske inte orkar bära. Detta 
är inte att ljuga. Vi behöver alla 
gömställen, om man med det 
senare menar de förenklade 
sanningar som vi ibland 
använder oss av för att under-
lätta vår vanliga vardag. 

Men det finns ju även lögner, 
och dåliga hemligheter. Larsåke 
W Persson fortsatte med att tala 
om det sköra livet – barnet. 
Hemligheter kan låsa in barn; 
när man säger ”detta talar vi inte 
om för någon” hindrar man 
barnet från att dela med sig av 
en upplevelse, kanske omedvetet 
från den vuxne, kanske inte. När 
något hindras från att ventileras 
kan det bli infekterat, om 
liknelsen tillåts. Risken blir att 
det sköra livet offras för att de 
starka ska få bestämma. Vi är 
alla, som vuxna, ansvariga för 
att barnen i vår närhet – det 
sköra livet – skyddas och kan 
växa upp till starka nya vuxna. 

Larsåke W Persson 
gjorde en ytterligare 
koppling, ”i bibeln 
berättas både om 
farisén som stolt ber i 
gathörnet och om bön 
hemma i kammaren ... 
vad är rätt, hur ska 
man göra?” Visa eller 
dölja – öppet eller dolt. 
(Läs gärna Matteus-
evangeliets 6:e kapitel, 
jag tror att det var det 
han syftade på.) För att 
få lite ledning till hans 
kommentarer vill jag 

citera honom igen – det blir tre 
visdomsord från kvällen: 

”goda gärningar ska visas, 
fromma gärningar ska döljas” 

”rötterna ska inte blottläggas, 
men frukterna ska visas” 

”livets tillkomst ska inte avslöjas 
men livets frukter ska delas med 
andra”

Tack till Larsåke W Persson för 
en mycket intressant kväll. Jag 
vill gärna avsluta med att 
rekommendera hans bok, 
Sanningar och gömställen, den 
finns att köpa i bokhandeln. 

Mats Alenljung

Sanningar och 
gömställen: en 
själavårdsbok 
om att säga 
som det är
Larsåke W. 
Persson

Bokförlaget 
Libris

Utgiven 2004

Larsåke W Persson talar på Måndagsdialogen 
i Café Vetekornet. Foto: Mats Alenljung
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Om en tavla som vi alla sett
C.G. Hjelm, var en färgstark 
frikyrkopredikant, som dog 
1965. Han föddes i 
Norrköping, utbildade sig till 
metodistpastor och kom att 
verka som baptistpastor, 
pingstpastor och resepre-
dikant. Under en tid på 30-
talet var han pastor i 
Helsingfors svenska baptist-
församling. Ur hans 
memoarer hämtar vi en 
berättelse som kanske kan 
vara av intresse:

”En dag besöktes försam-
lingens kansli av en herre, 
som bara visste en sak om 
mig, att jag var baptist, och 
endast ville en sak med mig: 
ha pengar. Han skulle 
nödvändigt ha dem så snart 
som möjligt, tio tusen kronor. 
Jag visste inte vem han var. 
Hemligheten ville han inte 
avslöja. Han var i svår nöd, 
kolossalt orolig och nervös. 
För att få de tiotusen 
kronorna bjöd han ut ett 
konstverk, som enligt hans 
egen uppgift hängde 
bortglömd på en vind på ett 
herresäte i Finland. Konst-
verket hade till mästare 
friherre Gustaf Cederström 
och heter Baptisterna. 
Eftersom jag var baptist 
borde jag ha intresse för det 
berömda verket. Jag svarade, 
att jag inte hade några tio 
tusen och inte heller hade 
utsikter att driva upp 
summan i Finland. Jag 
lovade att för att skaffa 
pengarna vända mig till 
Sverige. Därmed avlägsnade 
sig mannen och lovade att 
återkomma.

Jag skrev till en mycket rik 
baptist i Sverige och fick inget 

svar. Han svarade aldrig. Jag 
fick nytt besök av mannen, 
som behövde tio tusen. Jag 
fick nu veta, att han befann 
sig i ännu trängre situation 
än förra gången. Därför 
började jag tala med honom 
om frälsning och förbön. 
Artigt och bestämt upplyste 
han mig, att det inte alls var 
förböner han behövde, inte 
frälsning utan pengar. Om 
inte pengarna kom snart, 
kunde han inte stå för sitt 
erbjudande. Vid samma tid 
fick jag besök av Pelle 
Börjesson från Göteborg, son 
till konsthandlare David 
Börjesson. Pelle var en fin 
konstkännare. Jag talade 
med honom om tavlan. Så 
småningom kunde han 
intressera sin morbror, 
byggmästare Karl Sohlberg i 
Linnéakyrkan, Göteborg. 
Genom Sohlbergs pengar, 
Pelle Börjessons förmedling 
och mitt meddelande om 
tavlan kom det berömda 

konstverket över till Sverige 
och hänger numera på Betel-
seminariet i Stockholm. 
Sedan har tavlan reprodu-
cerats i oändlighet och 
hänger överallt i baptist- och 
pingstvänshem i Sverige.

Jag fick senare veta, att 
mannen, som bjudit ut 
tavlan, hade varit fil.doktor 
och docent. Han skulle ha 
pengar att täcka en skuld i 
universitetskassan. När inte 
pengarna kunde skaffas i tid, 
sköt han sig. Som sagt, han 
behövde pengar, inte 
förböner. Denna historia är 
den märkliga bakgrunden till 
målningens ankomst till 
Sverige efter åratal av 
glömska i Finland.”

Anm. Tavlan hänger numera i 
Teologiska Högskolan i 
Stockholm och en repro-
duktion finns över pianot i 
Café Vetekornet.

Bengt Gårsjö

Gustaf Cederström: Baptisterna
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IKONEN I 
FICKAN
Owe 
Wikström

Natur och 
Kultur

Utgiven 2004 

Owe Wikström fick en enorm 
succé med boken Långsam-
hetens lov. Nu är han tillbaka 
på bokdiskarna med Ikonen i 
fickan. Denna bok handlar 
om resande av olika slag; 
charterresandet, flanörens 
sätt att resa, ryggsäcksfolket, 
att resa till något eller från 
något, men även pilgrimsre-
sandet. Vad säger detta 
resande om oss människor? 
Vad söker vi? Detta disku-
terar Wikström i olika resor i 
boken. Via besök i Paris och 
Rom funderar han över den 
existentiella längtan vi alla 
bär på. Tankar om ikoner och 
deras betydelse leder till 
tankar om vårt behov av att 
bli sedda – av Gud.

Wikström talar lågmält och 
försynt om andliga ting. Det 
pompösa ligger inte för 
honom. Han vill hellre tala om 
en anad längtan. Det kan 
vara skönt ibland när man är 
trött på ord.

Hur ska boken läsas? Följ 
Wikströms eget råd i inled-
ningen till boken: Läs lite här 
och där. Annars infinner sig 
lätt en övermättnad av alla 
olika reseberättelser och 
lärda associationer till musik, 
författare och teologer. 

Jag vill lyfta fram Owe 
Wikströms egna ord om 
boken och skrivandet, 
hämtade ur Trots allt nr 7 
2004: ”Min poäng är ju inte 
att evangelisera eller övertyga 
någon om att Jesus är bäst. 
Jag trivs rätt bra med att inte 
formulera trons innehåll. 
Istället attraheras jag av 
antydningarnas styrka.”

NÄR 
RELIGIONEN 
BLIR OND
Charles 
Kimball

Natur och 
Kultur

Utgiven 2004

Så vill jag avsluta med ett kort 
boktips till: När religionen 
blir ond. Kimball är amerikan 
och baptist och går igenom 
när religionen går överstyr, 
oavsett bekännelse. Han har 
med exempel från alla världs-
religioner och är mycket 
insatt och kunnig. Detta är en 
faktabok för den som vill 
fördjupa sin kunskap i 
bakomliggande orsaker till 
många oroshärdar idag. 
Rekommenderas!

Elisabeth Sjödin

DEN SJUNDE 
DAGEN
Stefan Einhorn

Utgiven 2004 
som Månpocket

Stefan Einhorn är forskare 
vid Karolinska institutet och 
son till Jerzy och Nina 
Einhorn, som både överlevde 
Nazitysklands judeförföl-
jelser under andra världs-
kriget. För några år sedan gav 
han ut boken ”En dold Gud”, 
som på ett intressant sätt 
diskuterade likheterna 

mellan de tre monoteistiska 
världsreligionerna 
kristendom, judendom och 
islam, men också gudsbil-
derna i österländska 
religioner och mötet mellan 
gudsbilden och vetenskapen. 
Förra året kom han ut med en 
ny bok med titeln Den sjunde 
dagen, som i år också 
utkommit i pocketform 
(MånPocket). 

Boken är utformad som ett 
fiktivt samtal mellan en 
vuxen son och hans åldrande 
dödssjuke far. Den här 
samtalsformen och de 
skeenden som skildras utöver 
samtalen mellan far och son 

känns ibland lite konstlade, 
men samtalen är intressanta. 
Bokens kapitel med fokus på 
samtalen har en serie mycket 
väsentliga ämnen: 
ödmjukhet, människans 
uppgift, etik, sökandet efter 
sanningen, visdom, kärlek. 
Rubrikerna kan låta tunga, 
men boken är det inte. Den är 
lättläst och ger läsaren 
många tankeväckande upple-
velser, inte minst ur den 
judiska religiösa traditionen. 
Läs den! Och läs gärna även 
hans första bok, som också 
den finns i pocket 
(MånPocket).

Stig Arlinger
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PÅ VÅR GATA
I.B. Singer

Brombergs 
bokförlag

Utgiven 2003

På vår gata är en novellsamling 
av den judiske författaren I. B. 
Singer, som fick nobelpriset 
1978 och därefter många läsare 
i Sverige.

Bokens undertitel är ”Syndare 
och sanningssägare i min fars 
domstol”. Det rör sig om tiden 
före och under första världs-
kriget. Singer ger läsarna 
glimtar av sin barndoms möten 
med människor i den judiska 
stadsdelen i Warszawa. Hans far 
var rabbin och hans mor rabbin-
dotter. Faderns domstol, som 
inrymdes i familjens bostad, var 
en sorts blandning av rättslig 
domstol, synagoga, studer-
kammare och ”om ni så vill en 
psykoanalytikermottagning, dit 
människor med bedrövat sinne 
kunde vända sig och lätta sitt 
hjärta”. Hans föräldrar var 
troende judar, hans far läste var 
ledig stund i de heliga skrifterna. 
I familjens hem förekom 
rättskipning, vigslar, skils-

mässor och rådgivning i religiösa 
frågor. Den tioåriga pojken smög 
sig in i domstolsrummet med 
öppna ögon och öron, kördes 
ibland ut, fick ibland gå 
ärenden. Det kunde t.ex. ske i 
skilsmässofall, då fadern ville 
tala med båda parter. ”Rabbinen 
kallar er till sin domstol”, skulle 
han säga, när han ringde på hos 
bekanta och obekanta.

Rabbinen var tydligen känd och 
aktad i de judiska kvarteren, ty 
oftast följde personen i fråga 
med pojken och bjöd ibland på 
droskskjuts och godis.

Singers barndomsnoveller är, 
kan man säga, ett äreminne över 
en rättvis judisk domare och en 
god och klok judisk far.

Och människorna som han 
skildrar och händelserna! 
Läsaren – ja, jag får väl tala för 
mig själv – blir direkt fångad som 
i början av en bra deckare och 
frågar: Hur ska det gå, hur ska 
detta sluta?

Ta första novellen! En gammal 
vänlig grannkvinna som älskar 
sin man outsägligt kommer och 
ber om hjälp att få skiljas – av 
kärlek! Mannen är värd ett 
bättre slut på sitt liv än 
tillsammans med henne som är 
gammal och trött. Hon har hittat 
en ung, fattig flicka som skulle 

kunna ge honom flera barn, 
glädje och omvårdnad. Hon själv 
är helt nöjd med att få dela hans 
grav. Den kloke rabbinen säjer 
allvarligt: ”Kom igen i morgon, 
jag måste studera skrifterna”.

Vad hände sen? Läs!

I några noveller är Singer äldre, 
kanske femton år. I en berättar 
han om hur han som läst 
hebreiska får ett erbjudande att 
undervisa i en aftonskola. Han 
mötte ungdomarna i en lång 
kaftan och sammetshatt med 
vajande tinninglockar. ”Efter 
lektionen trängdes flickorna 
runt mig. Plötsligt blev jag 
bländad av ett speciellt ansikte 
tillhörigt en flicka med kolsvarta 
ögon och ett obeskrivligt leende. 
Jag blev förvirrad och jag förstod 
att jag nu var redo för det 
känslokaos som författarna 
kallar kärleken.”

Singer säger om sina 
barndomsnoveller att de skildrar 
en miljö som inte längre finns. 
Ibland tror han att rabbinens 
domstol är ett oändligt litet 
exempel på den himmelska 
rådsförsamling som är Guds 
domstol och som judarna 
betraktar som den absoluta 
nåden.

Elsie Thurén

Utställning i Norrköpings 
bibliotek
Under vårt jubiliumsfirande 
hade vi tillfälle att ställa ut lite 
information i biblioteket om 
baptisternas historia och om vår 
egen kyrka.

De två skärmarna som visade både gamla och nya bilder på ett lättill-
gängligt sätt. Bild: Siân Petersson.
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Jubileumshelgen 11–12 
september
Människor, musik och mat i 
skön blandning gjorde 
jubileumsfesten på lördag-
kvällen minnesvärd. Klassisk 
pianomusik i modern design av 
Petter Rylén inledde. ”Adelfia-
kantorn” Gunnar Hemming, 
som om några år kan 50-års-
jubilera i den rollen, bjöd på 
triomusik med hjälp av fiolspe-
larna Bengt Gårsjö och Lars-Åke 
Schmidt. Yngst och minst av 
dem som underhöll var Siri 
Arvidson, vars pappa Lars spred 
lättsam operaglans i lokalen. Till 
ungdomliga inslag hörde Anna 
Rudéns sång och Lotta Suus 
minishow, där hon biträdd av 

ungdomar illustrerade vad en 
nutida ungdomspastor har för 
sig.

”Hyllningstal” till 150-åringen 
höll missionsföreståndare Karin 
Wiborn och missionsstyrelse-
ordförande Sören Carlsvärd. 
Karin överlämnade ett olivträd 
från Baptistsamfundet som kan 
ses i kyrksalen. Ragnhild 
Holmdahl gav oss en tavla som 
nu sitter på en vägg i Vetekornet.

”Kronan på verket” denna kväll 
var den krönika över de 150 
åren, som Elsie Thurén skrivit. 
Elsie berättade om den 
grannlaga uppgiften att 
sammanfatta allt som hänt. God 
hjälp har hon haft av bl. a. ”vår 

andra pastorsdotter” Ragnhild 
Svalin och Åke Holm, arkivarien. 
Om maten denna kväll kan 
sägas att det var den läckraste 
buffé som avnjutits i försam-
lingens historia, signerad 
Birgitta och Sune Kidblad.

”Arvet som inspirerar oss idag” 
var temat för söndagsguds-
tjänsten. Vår missionsföre-
ståndare Karin visade på de 
uppgifter vi har som kristna här 
och nu. För de kristnas uppgift 
som ”jordens salt” tror jag att en 
jubileumsfest kan vara energigi-
vande för framtiden. Så känns 
det för mig!

John Olof Jacobsson

Körkonserter
Vår församling har ett rikt 
musikliv, och under höst-
terminen har Baptistkyrkans 
kör haft två konserter, båda 
gångerna inför en fullsatt kyrka. 

På kulturnatten gavs en konsert 
tillsammans med Bråvikens 
Balalajkor. Stämningen var på 
topp och kören, musikerna och 
publiken fick en minnesvärd 
kväll med först svensk folkmusik 
och sedan ryska sånger.

Senare i oktober gavs körens 
andra konsert som byggde på 
delar av Duke Ellingtons Sacred 
Concerts. Det var ibland 

svårsjungen musik och kören 
fick kämpa. Det var en lättnad 
att allt gick så bra! Kören hade 
stöd av duktiga musiker, bl. a. 
Bertil From på saxofon, och de 
underbara solisterna Cattrin 
Wigge och Lotta Appelvang. Som 
”förband” fick vår egen gospelkör 
Soon sjunga.

Ett stort tack till vår fantastiske 
dirigent Bengt Gårsjö, vars 
entusiasm och glädje aldrig tar 
slut. Han ger så mycket inspi-
ration att vi körmedlemmar 
överträffar våra förmågor!

Siân Petersson

Christmas Carols i Norrköping
År 1979 tog Stellan Jonsson, 
körledare i Immanuelskyrkan, 
initiativ till en gudstjänst med 
Christmas Carols sjungna på 
engelskt vis. Detta blev ett 
återkommande inslag i Immanu-
elskyrkans julfirande i ca tio år. 
Sedan upphörde dock denna 
tradition.

Så kom Siân Petersson till 
Norrköping, och för henne var 
det naturligt att i vår kyrka 
införa det engelska sättet att 
sjunga in julen. Numera är detta 
en omistlig del av vårt julfirande.

I år blir det Christmas Carols 
söndagen före jul – den 19 dec. 
kl. 17.00 – och som tidigare sker 
det i samarbete med Anglo-
Swedish Society.

Välkommen att delta i sången 
och att lyssna till läsningarna ur 
Bibeln.

Bengt Gårsjö

Baptistkyrkans kör med Bråvikens Balalajkor. Bild: Anders Wikström.
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Bröd till bröders och Hjärta till 
Hjärtas second hand-butik, 
Bra&Begagnat, har nu verkat i 
nästan nio år. Försäljningen går 
bra och det ekonomiska resul-
tatet blir gott tack vare generösa 
givare, trogna kunder och idogt 
arbete av anställda och frivilliga. 
De frivilliga kommer från 
Baptistkyrkan, Korskyrkan och 
Metodistkyrkan, som ju står 
bakom verksamheten, men 
också från Vånga Missionsför-
samling och Svenska Kyrkan. 

Baptistkyrkans del av det 
ekonomiska resultatet går 
genom Bröd till bröder till 
sociala kassor vid sjukhusen i 
Kwai River och Sop Moie, 
Thailand, och betalar läkar- och 
sjukhusvård för flyktingar som 
annars inte skulle kunna få 
hjälp. Korskyrkan och Metodist-
kyrkan har projekt i Afrika.

Allt som skänks till 
Bra&Begagnat säljs inte i 
butiken. En liten del måste 
kastas. Uppskattningsvis 30–40 

procent av alla kläder säljs i 
butiken och det mesta av resten, 
20–25 ton per år, skickas till 
Hjärta till Hjärta i Linköping för 
vidare befordran till behövande i 
Rumänien, Albanien, Baltikum, 
Ukraina etc. Vi har också fått 
möjlighet att skicka 20–25 
säckar med skor till Baltikum. 
Förbandsmateriel (blöjor, stomi-
förband etc) skickas via Vinter-
vadskyrkan till vanliga sjukhus, 
leprasjukhus eller socialtjänst i 
Talsi, Söderköpings vänort i 
Lettland. Genom förmedling av 
Hjärta till Hjärta har det under 
hösten gått tre långtradare med 
sammanlagt cirka 100 kubik-
meter möbler, porslin, 
kastruller, husgeråd etc för 
utrustning av lägenheter öster 
om Östersjön, två bilar till 
Estland och en till Ukraina. 

Vår bokavdelning är välsorterad. 
Vi har många stamkunder men 
ser också nya kunder vid varje 
försäljningstillfälle. Tack vare 
god tillgång på böcker blir det 
trots god försäljning böcker över 
som vi skänker till diverse insti-
tutioner: Skenäs-anstalten, 

Boagården, Hamnbrohemmet, 
IFS i Gamla Tullhuset, Sjömans-
kyrkan, Rikscity, Ria etc. 

Vi som arbetar på 
Bra&Begagnat är alla olika. 
Tack vare det kompletterar vi 
varandra. Ingen kan göra allt, 
men alla kan göra något! MEN – 
vi behöver bli fler som genom 
praktiskt arbete vill förbättra 
förhållandena för medmän-
niskor som flytt undan krig, 
förföljelser och naturkatastrofer, 
som drabbats av svält och 
sjukdomar och som lever i misär 
utan hopp om en framtid för sig 
och sina barn. 

Jesus sa: ”Allt vad ni har gjort 
för en av dessa minsta, som är 
mina bröder, det har ni gjort för 
mig.” 

Aina Hemming

Moa Martinsons gata 16, 
Klockaretorpet,
Tel: 011–17 16 00

Mottagning/hämtning: måndag–
fredag 08.30–16.30

Försäljning: onsdag 15.00–
18.00, lördag 10.00–14.00

Min väg till församlingen
När jag kom från Sydafrika till 
Sverige i augusti 1998 letade jag 
efter en engelskspråkig kyrka. 
När jag inte hittade en letade jag 
efter en presbyteriansk 
församling men det fanns ingen 
heller. Så jag bestämde mig för 
att gå till närmaste kyrka och 
fråga. Jag gick då till Café 
Vetekornet och pratade med 
några trevliga kvinnor som 
hänvisade mig till en som hette 
Siân och de gav mig också 
hennes telefonnummer. 

Jag ringde Siân när jag kom hem 
och vi bestämde att vi skulle 
mötas i Café Vetekornet följande 
vecka. När jag träffade henne 
verkade hon så trevlig och hon 
sa att det var en cafégudstjänst 
nästa söndag och att jag kunde 

komma och prova på. Jag 
bestämde mig för att gå och jag 
tog med mig mina söner. På 
gudstjänsten mötte vi några som 
hade bott i eller besökt Sydafrika 
och flera olika personer kom 
fram till oss och pratade 
engelska med oss och försökte få 
oss att känna oss välkomna. 
Dom lyckades. Vi kände oss 
varmt välkomna.

Men det dröjde ett tag innan jag 
blev medlem i församlingen för 
att språket var ett hinder och det 
fanns så mycket att göra när vi 
flyttade in i vårt hus. Jag 
provade också på en engelsk 
kyrka men jag kände mig inte 
glad där och efter det bestämde 
jag mig för att Baptistkyrkan var 
den bästa kyrkan att tillhöra, 

mest för att jag alltid hade känt 
mig hemma där. 

Så jag vände mig till Pastor 
Margaretha och bad henne om 
privilegiet att bli medlem i 
församlingen. Jag har inte 
ångrat mitt beslut för en sekund 
sen dess.

Jag har många glada minnen 
från min väg till församlingen 
t.ex. alla ”Christmas Carols”, att 
det satt någon bredvid mig i 
kyrkbänken i början och 
översatte predikan till engelska 
och att en snäll familj bjöd oss 
hem på middag och 
uppmuntrade oss när vi hade 
svårigheter. Det fanns alltid 
någon som stödde mig precis när 
det behövdes.

Wendy Monberg



10 Församlingsinfo
Samtals- och gemenskaps-
grupper
Dagträffar
Ekumeniska träffar i Norrkö-
pings olika kyrkor. 
Torsdagar. Se nedan för plats 
och program.

Ekumeniska bibelstudier
Deltagare från baptist-, mission-
, metodist- och pingstförsam-
lingarna träffas dagtid för bibel-
studier. 
Varannan tisdag från 25 jan.
Kontakt: Margaretha Rudén 
011-12 06 30

Måndagsträffen
Gemenskap kring olika 
programpunkter första och 
tredje måndagen i månaden kl. 
14. Gruppen stöder ett 
fadderbarn och har kontakt med 
vänförsamlingen i Rigas kvinno-
grupp. Se även separat program.
Kontakt: Birgit Fjällgård 
011-18 56 51

För Vår Ungdom (FVU)
Gruppen träffas under vår och 
höst och tillverkar alster till två 
försäljningar. Medlen som 
kommer in går till barn- och 
ungdomsarbetet i församlingen.
Tisdagar. Kontakt: Barbro 
Tibäck 011-10 13 62

”Liksom regn och snö”
Möten med Bibel 2000.
29 jan, 19 feb 15.00 i Fridsäter
Ledare: Leif Hallingfors 
011-18 28 48

Nära varandra
Bibelsamtal och bön.
Kontaktperson: Nils-Arvid 
Andersson 011-648 04

Samtal om tro och försam-
lingsliv
För dig som varit med länge och 
vill bli medlem eller dig som är 
ny i tron.
Ledare: Margaretha Rudén 
011-12 06 30

Bra&Begagnat, second hand-
butiken i Klockartorpet, är något 
för dig som vill arbeta praktiskt 
för att förbättra förhållandena 
för medmänniskor, som flytt 
undan krig, förföljelser och 
naturkatastrofer och drabbats 
av svält och sjukdomar.
Kom på ’studiebesök’ i butiken 
eller ring till Birgit Fjällgård 
011-18 56 51.

”Som fisken i vattnet”
Utveckla dina personliga gåvor, 
din personliga stil och det du är 
bäst på! Start vid tillräckligt 
många deltagare.
Kontakt: Lillemor Appelvang 
011-31 83 60

Välkommen med i en eller flera 
av dessa grupper!

Tillhör du en grupp som inte 
kommit med på den här listan? 
Hör av dig till Lotta Karlsson 
(011-16 59 60) så kommer den 
med!

Ekonomin
Insamlingarna har varit mycket 
goda under hösten och vår 
förhoppning är att vi kan 
fortsätta så även under slutet av 
detta jubileumsår.

Lennart & Claes

Inför årsmötet
Församlingen och valkommittén 
ser tacksamt att du arbetar 
vidare med ditt uppdrag i 
församlingen även under 
kommande verksamhetsår.

Om du inte kan, hör av dig till 
någon av oss senast den 10 
december.

Gun Johansson 011-34 03 66 
Maria Alenljung 011-18 16 98 
Sune Kidblad 011-34 02 54 
Sture Öberg 011-14 02 78

MÅNDAGSTRÄFFEN
31 jan kl. 14
 7 feb ”
21 feb ”
 7 mars ”

Se hit!
Vad har ni gjort under året i den 
grupp du leder? Låt oss andra få 
veta genom att skriva ett bidrag 
till församlingens årsberättelse. 
Jag behöver ditt bidrag senast 
den 6 januari 2005 för att hinna 
sammanställa skriften. Har du 
någon bild får du gärna lämna 
med den också. Du kan lägga 
ditt bidrag i mitt fack i kyrkan, 
antingen i pappersform eller på 
diskett. Det går också bra att 
skicka texten inklistrad i ett e-
brev till lotta.evelina@home.se. 
Tack på förhand! 

Lotta Karlsson

FVU för vår ungdom
8 feb kl. 19 årsmöte

22 feb ”
 8 mars ”

ELIMS SYFÖRENING
24 jan kl. 13
14 feb ”
28 feb ”
14 mars ”

Skänk kaffe till Vetekornet
För att minska inköpskostna-
derna i vårt café, kan du skänka 
ett paket kaffe då och då. Om 
många gör det kommer det att 
ha en positiv inverkan på caféets 
resultat. Tidigare skrev vi, att de 
vore trevligt om man gjorde det 
när man har födelsedag eller 
firar något särskilt. Ett sätt att 
komma ihåg kanske. Din gåva är 
naturligtvis välkommen när som 
helst.

Caférådet

DAGTRÄFFAR
20 jan kl. 14 Baptistkyrkan
27 jan ” Korskyrkan
3 feb ” Metodistkyrkan

10 feb ” Pingstkyrkan
17 feb ” Baptistkyrkan
24 feb ” Korskyrkan
 3 mars ” Metodistkyrkan
10 mars RPG-distriktets

årsmöte i Flen
17 mars kl. 14 RPG-kommuns 

vår- och årsmöte i
Pingstkyrkan
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Hej alla glada barn och 
tonårsvänner i SBUF!

Nu är det snart jul igen, och 
denna termin går mot sitt slut. 
Vi har hunnit med en hel del 
både med små sångfåglar på 
Småbarnmusiken och gått 
djupare i temat ”Världen på mitt 
hjärta” i Löfteslandet, där vi lärt 
oss att vi har alla samma grund-
behov oavsett var i världen vi 
bor. Tonårskvällarna som varit 
på lördagar har fått en skjuts 
framåt när vi nu jobbar 
tillsammans med Missions-
kyrkan. Vi har varit i respektive 
kyrka varannan gång, och 
många nya ansikten har dykt 
upp. Så nu börjar vi blicka 
framåt till vårterminen då det 
händer både det ena och det 
andra. Så här kommer lite tider 
och datum som är värt att lägga 
på minnet:

2004
Lör 11 dec 

kl 11.00 går våra barn och 
ungdomar Luciatåg i caféet

kl 19.00 TK:s julfest

2005
Lör 22 jan

kl 19.00 TK-start

Sön 23 jan
kl 11.00 Tillsammans-
gudstjänst i Caféet

Sön 30 jan
kl 10.45 Löfteslandet 
startar

Lör–sön 5–6 feb
SBUF:s styrelse är på 
besök

Fre 25 mars
17.00 Musikdramat ”Gud 
är död”

Medverkar gör både 
ungdomar och andra vuxna 
sångare och musiker. Så du 
som vill vara med om detta, 
hör av dej till mej. En givande 
sak att göra över åldergrän-
serna. Var med och för fram 
påskens underbara budskap: 
Jesus lever!

Sön 17 april
Tillsammansgudstjänst med 
Löfteslandets våravslutning

Och sist men inte minst – 
SBUF:s & SB:s konferens i 
Pingst 2005 i Norrköping. Då 
fyller SBUF 100 år.

Kom och var med i det du tycker 
verkar kul och givande. Har du 
några frågor, så hör av dej till 
mej.

Välsignelsekramar från 
barn&ungdomspastor Lotta Suu

011-12 23 67
070-222 22 88

lottasuu@hotmail.com

Glimtar från tillsammansgudstjänst – 
barnen hjälper Lotta att fira ner en man 
genom taket så att Jesus kan hela 
honom. Bild: Siân Petersson

Ny studentpastor
På Campus Norrköping har 
frikyrkorna anställt en ny 
studentpastor, Mark Karlsson. 
Han är medlem i Vineyard och 
har stor erfarenhet av arbete 
bland studenter.

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
hem: 0122-910 37

Barn- och ungdomspastor
Lotta Suu
Tel. exp: 011-12 23 67 
Mob: 070-222 22 88

Exp. sekreterare
Siw Johannesson
Tel. exp: 011-12 08 46

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

Manusstopp 
nästa nr: 
10 februari 

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
Åsa Disefjord
Tel. Café 13 58 32
www.vetekornet.se

Övriga telefonnummer
Café, kök, kyrktorg och musikrum 13 58 32
Väsby sommarhem, Kimstad 33 70 30




