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Möten som berikar
Har du någon gång blickat in i ett litet barns ögon och känt hur
det uppstått en gemenskap i det mötet? Oförklarligt. Som om
evigheten speglar sig i barnets ögon. Mötet har fått evighetsvärde.
Man kan samla på mångahanda ting. Jag samlar på möten.
Värdefulla möten som ger kraft och glädje. Möten, välsignade
av Herren själv. Möten med människor.
En kvinna satt mitt emot mig vid ett bord. Vi delade måltidsgemenskap och samtalade om våra liv. Tjugo minuter av livet
möttes vi. Plötsligt sa hon: ”Är det inte fantastiskt att Herren
låter oss leva här och nu, samtidigt, så att vi kan mötas?”
Förstår du min förvirring? Jag hade inte sett det här mötet på
det sättet. Ett värde i just vårt möte den dagen.
Sedan dess har jag försökt förstå det. Att varje möte med en
annan människa är att dela livet en stund. En stund, som är
värdefull för mig och värdefull för den andra människan.
Senaste veckorna har jag haft förmånen att möta trossyskon
från en helt annan kultur än min – den asiatiska. Jag har fått
många tillfällen till möten med kristna med en klar målsättning att göra Kristus känd i det buddistiska Thailand. Varma
leenden, glada skratt. Det gick åt många gester och stor uppfinningsrikedom för att kommunicera med varandra. I böngemenskap kan man dock alltid mötas.
Ett samtal med en äldre kvinna, flykting från ett krigshärjat
land på 40-talet, upptog en del av hemresan. Hennes berättelse
om hur hon tillsammans med sin mor och två yngre syskon
flydde till Sverige innehöll omänskliga strapatser, i 40-gradig
kyla och dåligt klädda vandrade de över isen vid Torne älv. Jag
grät, hon grät och jag funderade hur hon kunde vara som hon
var – varm, glad, innerlig och kärleksfull. Hela hennes berättelse gick ut på att under allt har Gud varit närvarande, Gud
har varit god och Gud överger aldrig den som ber och litar på
Honom och Hans kraft. De två timmarna vi fick dela har evighetsvärde.

Borta bra men
hemma bäst
I vår församling finns
många rika tillfällen
till möten med
människor i och
utanför församlingen.
Möten som berikar och
ger livskraft att gå
vidare. Be Gud vara
med i dina möten.
Lillemor Appelvang
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I höstas var jag och lyssnade till
Per Rikardson i Café Vetekornet.
Hans föredrag innehöll främst
tankar som väckts av en bok han
nyss hade läst. Boken heter Att
leva ett liv, inte vinna ett krig och
är skriven av Anna Kåver som är
psykolog och psykoterapeut.
Boken behandlar en terapimetod
som i stort går ut på att få
patienten att acceptera det som
gör ont för att sedan kunna gå
vidare.
Genom jobbet hade jag bara ett
par veckor tidigare fått lyssna till
Tomas Danielsson som är beteendevetare. Han kallar sig själv för
”stressdoktorn” och har skrivit
boken Vad vore livet utan stress?
För drygt ett år sedan fick jag
också lyssna till Christina Doctare
när hon var i Baptistkyrkan och
höll ett föredrag. Även hon har
skrivit böcker, bland annat Hjärnstress och denna typ av bok saknas
verkligen inte hos bokhandlarna.
Det är mycket lättare att prata
och skriva än att omsätta i handling, så oavsett om det jag skriver
är nytt eller ej kan det vara bra
med upprepning. Även om det är
lite olika vinklat säger alla de jag
har nämnt i stort sett samma sak.
Det handlar om att inte fastna i
och älta saker som gör ont. Man
måste acceptera det som är eller
har varit för att inte fastna i en
depression eller i ett utmattningstillstånd. När Christina Doctare
hade hållit sitt föredrag fick hon
frågan varför ”utbrändhet” har
blivit ett så stort problem idag för
nog jobbade väl folk lika hårt förr.
Personligen tror jag inte att
”utbrändhet” främst beror på för
mycket arbete. Räknat i antal
timmar jobbar vi snarare mindre
idag om än mer stressat. Jag tror
istället att en viktig orsak är att vi
inte längre är förnöjda. Både i
arbetet och privat sätter vi upp en
massa mål och så fort vi uppnått
ett gör det oss likväl inte nöjda
utan vi kastar oss snabbt över
nästa uppgift.

Ett liv i tid...
I Trots Allt nummer 8–2004 finns
en intervju med Christina Doctare
och syster Austin som är från
Indien och förutom nunna även är
läkare specialiserad på traditionell indisk medicin. I intervjun
säger syster Austin:
–Vi har alla våra svagheter och fel
och tillkortakommanden. Vi
behöver komma i harmoni med
våra fel och svagheter. Tillkortakommandena är inte själva
problemet. Problemet är att vi inte
är försonade med dem.
Detta upplever jag stämmer
överens med Anna Kåvers tankar.
I NT den 7 januari 2005 finns en
intervju med henne där hon säger:
–Det går inte att förändra allt. Vi
måste acceptera livet som det är
och oss själva som vi är med alla
våra begränsningar. Den som
accepterar verkligheten och sig
själv får lugn och självrespekt på
köpet.
Tomas Danielsson använde
benämningen ”tokstress” för att
beskriva när man inte klarar att
acceptera de situationer man inte
styr över och gav exemplet på
mannen som i sin bil gasar mer än
nödvändigt och som när han
hamnar i en bilkö irriterat börjar
trumma med fingrarna på ratten.
Att acceptera tillvaron som den är
gäller både privat och i arbetslivet. Om resurserna på arbetet
inte räcker till för det som jag
anser måste utföras behöver jag
acceptera det och anpassa mig för
att inte springa in i väggen. På
samma sätt får jag minska på
mina privata ambitioner om det
blir en tillfällig arbetsbelastning
eller jag behövs av släkt, vänner
eller andra i min omgivning. För
att ta ett aktuellt exempel, de som
jobbade inom elindustrin med att
laga allt som blev förstört i
stormen i början av januari
behövde acceptera att familjelivet
blev lidande tills alla fick
strömmen tillbaka. Efter en dylik

ansträngning är det extra viktigt
att man ser till att få vila och då
får man inte godta om arbetsgivaren lägger på en uppgifter som
innebär mer övertid eller stress.
Vi behöver lära oss att vi måste
säga nej till saker som vi inte
orkar med. Det gäller även sådant
vi gör för vår egen skull. Det är
viktigt att vi tar oss tid för oss
själva, men samtidigt måste vi
förstå och acceptera att vi ibland
behöver stå tillbaka för andras
behov. Givetvis får det inte gå så
långt att man inte har någon egen
tid alls. Har man svårt att få tid
för sig själv gäller det att försöka
utnyttja de få ”rum” som erbjuds,
resan till och från jobbet, stunden
i duschen, vid diskbaljan, under
dammsugningen eller vad man
kan hitta på. Givetvis är detta
lättare sagt än gjort.
I intervjun i Trots Allt tar syster
Austin upp att man i Sverige har
en övertro på sig själv. Vi vill inte
acceptera att vi ofta kan vara
mycket svaga. Livet är inte alltid
(sällan?) lätt men om vi inte accepterat det får vi automatiskt
problem när vi stöter på svårigheter. NT avslutar intervjun med
Anna Kåver med att skriva –
vinner gör den som slutar kriga.
De flesta av oss kommer förmodligen inte att lyckas fullständigt med det men för att fortsätta
med krigsmetaforerna kanske vi
kan lära oss att välja de strider
som vi har chans att vinna.
Efter Pers föredrag i Café Vetekornet bad vi sinnesrobönen som
visade sig sammanfatta det helamycket bra:
Gud,
ge mig sinnesro att acceptera det
jag inte kan förändra,
mod att förändra det jag kan,
och förstånd att inse skillnaden.
Leif Hallingfors
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BWA-kongress i Birmingham

Internationella missionen

År 1976 reste jag på en körturné i
USA med en grupp baptistpastorer. Vi besökte då bl.a. Baptistiska Världsalliansens (BWA)
huvudkvarter i Washington DC.
Det var första gången jag förstod
hur stor baptismen är ute i
världen (f.n. ca 47 millioner
medlemmar).

Baptistsamfundets Internationella missionsdag uppmärksammas i vår församling den 13
mars, då Pastor Jörgen Algesund,
tidigare missionär i Thailand,
predikar. Intresset för Thailand
har genom flodvågskatastrofen i
söder blivit mycket stort i vårt
land.

Året dessförinnan hade BWA haft
sin världskongress i Stockholm.
Även där gjorde jag ett kort besök,
för att förbereda turnén i USA.
Sådana kongresser har hållits
vart femte år sedan 1905. I
sommar är det dags igen och det är
alltså 100-årsjubileum.
Kongressen kommer att äga rum i
Birmingham, England.

Förhållandena i landets norra del,
i gränstrakterna mot Burma, är
mindre kända. Det är mycket
fattiga områden, som i hög grad
befolkas av minoritetsfolk. En av
dessa folkgrupper är karenerna
som Svenska Baptistsamfundet
haft som målgrupp i många år.
Vår församlings Bröd till bröderprojekt i Thailand fick genom
överskottet på Bra & Begagnat
omkring 150 000 kronor förra året

Så här skriver man i inbjudan:
Stora inspirerande samlingar med
tusentals deltagare såväl på
dagarna som kvällarna, med
erkänt duktiga talare och många
olika musikgrupper.
Många kända talare från alla
kontinenter med förre USA-presidenten Jimmy Carter i spetsen
medverkar.
I vår församlings kör finns planer
på att försöka komma iväg med en
grupp. Förhoppningsvis blir vi så
många att vi kan sjunga i något
sammanhang. Kanske någon icke
aktiv körsångare skulle vara
intresserad av att följa med?
Kontakta i så fall någon i kören.

till sociala kassor vid sjukhusen i
Kwai river och Sop Moie. De som
har pengar, kan få all den avancerade sjukvård de kan tänkas
behöva, medan stora grupper
människor, inte minst ur minoritetsfolken, står utblottade och
utsatta då sjukdom slår till.
Våra insatser innebär att många
av de mycket fattiga, som annars
inte har råd att uppsöka läkare,
ges möjlighet till vård. Hjälpen ges
till behövande, oberoende av folktillhörighet.
Kom med en riklig gåva till vårt
samfunds internationella mission
och låt oss inte heller glömma
stödet till en pastor i Azerbajdzjan
och hjälpen till vår systerkyrka i
Riga.
Birgit Fjällgård

Jörgen Algesund i Thailand. Foto: Lillemor Appelvang

Bengt Gårsjö

Årsmöte
Norrköpings Baptistförsamling
hade årsmöte lördagen den 12
februari. Här följer en kort
sammanfattning av mötet.
Församlingen mottog hälsningar
från vänförsamlingen i Riga, från
tidningen Sändaren (apropå 150årsjubileet) och från församlingens pastor Margaretha Rudén
som vid årsmötet var sjukskriven.
Den ekonomiska balansräkningen
redovisade ett minus totalt sett,

vilket regleras med fonderade
medel. Bortsett från detta nådde
insamlingarna under 2004 ett
högre resultat än under flera år
innan. Stort tack till alla givare!
Att det totala resultatet trots
detta visar på minus är beklagligt
men beror på att särskilda verksamheter under året kostade en
del, detta måste man kanske
kunna acceptera, menade församlingen, då det till stor del berodde
på 150-årsjubileet. En kommitté
tillsattes för att se över försam-

lingensordningen. Den nuvarande
ordningen då de olika rådens
respektive ordförande dessutom
är samrådsrepresentanter är inte
längre hållbar, det finns inte
frivilliga till de poster som ska
besättas. Hur detta ska lösas blir
en fråga för kommittén, som vid
höstens församlingsmöte förhoppningsvis kan presentera förslag
till ny församlingsordning.
Årsmötet avslutades med psalmsång och fika.
Mats Alenljung
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Värdpar på Väsby
Sommarhem
Inger och Lennart Skogwik har
varit värdpar på Väsby sommarhem i 31 år. De känner att nu är
det dags att lämna uppgiften.
Tyvärr! De flyttade in i ett rum
och kök i logementet med Eva 5 år
och Johan 4 år efter Karin och
Rune Lundquist. Jesper var ännu
inte född. Strax efter flyttade
också Ingers föräldrar Nisse och
Astrid Samuelsson in i ett rum i
logementet.
Många förändringar har ägt rum
under den här tiden. Stora mörka
granar har fällts runt sommarhemmet. Köket byggdes till 1979.
Hälsovårdsnämnden krävde ett
bättre kök för att vi skulle få ha
dagläger. En brunn borrades i
början av 1980-talet, så det blev
både rinnande varmt och kallt
vatten. Yttertaket har lagts om
och även innertaket. Golvet har
slipats. Den senaste reparationen
var en helt ny klockstapel.
Förändringarna i verksamheten
har varit stora. ”När vi flyttade dit
var det volleyboll varje onsdag,
lördagssamlingar och eftermiddagsmöte varannan söndag. 1978

RPG – Riksförbundet
PensionärsGemenskap
Vet du att det är för dig som
uppnått den aktningsvärda åldern
av 65 år?!
• RPG är en sammanslutning av
drygt 31 000 medlemmar,
oberoende av politisk eller
religiös uppfattning
• RPG är även partipolitiskt
obunden
• RPG vill värna om hela
människan utifrån kristna
värderingar
• RPG har för de äldres
intressen regelbunden kontakt
med landets styrande genom
representation i pensionärskommittén hos socialdepartementet och pensionärsråd hos
kommuner och landsting

startade daglägren på Väsby. De
första tio åren var det dagläger 3–
4 veckor. Nu har vi en daglägervecka.” ”Verksamheten förändras
men gräsklippningen består!”
säger Lennart.
Uthyrningen av sommarhemmet
har ökat under åren. Landstinget
hyrde under 5 år sommarhemmet
under hela juli. Sommarhemmet
är ofta uthyrd till skolor, lägerskolor, scouter, kommunens
dagverksamhet och andra organisationer. Norrköpings distanslyssnare (radioamatörer) finns på
logementet från sept–maj ända
sedan 1970-talet.
Vilka uppgifter har ett värdpar?
Ja, städa, klippa gräs, tömma toa,
kratta kottar och löv, tvätta
fönster och handdukar och hugga
ved!
Jag undrade vad de mest kommer
att komma ihåg från de här 31
åren. De säger båda på en gång
utan att tveka: Gemenskapen.
Det har varit fint att kunna ge
sina barn så härliga somrar –
gemenskapen med morfar och
mormor, lekar och gemenskap
med Niklas, Camilla, Peter och
Lena – skogen, kojorna och badet.
• RPG samarbetar med övriga
pensionärsorganisation i
Sverige gällande frågor av
gemensamt intresse
• RPG medverkar till anpassade
och prisvänliga pensionärsförsäkringar. Som medlem har du
rätt att teckna förmånlig hem-,
olycksfalls- och livförsäkring
• RPG ger information i aktuella
pensionärsfrågor i sin tidning
SeniorPosten
• RPG inbjuder till olika resor,
gemenskaps- och temaveckor.
Man kan vara direktansluten
medlem. Det innebär att man
betalar 160 kr/år i medlemsavgift
för enskild medlem, 230 kr/år för
makar eller sammanboende. Som
gruppansluten medlem kan du
gå med i en pensionärsgrupp som
är ansluten till RPG, t ex vår
församlings dagträffar. Där

Inger och Lennart Skogwik.
Foto: Gunilla Arlinger

Sommarhemmet har varit en
härlig samlingspunkt med många
intressanta möten med
människor. I dag när sommarhemmen försvinner är det unikt
att det här finns kvar.
Tack, Inger och Lennart, för den
långa tiden och det fantastiska
arbete ni lagt ned och den omsorg
ni alltid visat. Vi är glada över att
Lotta, Hans o Evelina Karlsson
och Märta Juhlin tar över efter
Inger och Lennart. Välkomna!
Gunilla Arlinger
bestämmer gruppen själv
medlemsavgiften, förslagsvis 60
kr per person. Man har möjlighet
att prenumera på SeniorPosten
till reducerat pris av 40 kr/år.
Tidningen kommer till gruppen
för utdelning.
I samrådets protokoll den 23
november står det: Den naturliga
lösningen är därför att de, som
önskar vara medlemmar i RPG,
betalar in 60 kr till församlingskassan på en avi märkt RPG.
Sedan betalas den totala summan
av medlemsavgifter in från
församlingen till RPG.
Du behöver inte ha fyllt 65 år
för att få bli stödmedlem i RPG.
Den möjligheten har du redan
från den dag du fyller 55 år.
Lillemor Appelvang

26
27

25

21

lör 10–13 Torgkaffe
sön 11.00 Påskdagsgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén–Lotta Suu
Sång: Kvartetten Appelvang–Skogwik
Kyrkkaffe

lör 10–13 Torgkaffe
sön 11.00 Cafégudstjänst
Predikan: Leif Hallingfors
Sång: Lena Hägle
Kyrkkaffe
mån–24 tor Passionsandakter med musik och konst
i Immanuelskyrkan
fre 11.00 Långfredagsgudstjänst med nattvard
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Kören
17.00 Gud är död
Musikal med Baptistkyrkans sångare och
musiker

19
20

lör 10–13 Torgkaffe
sön 11.00 Nattvardsgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Musik: Berno Rudén, violin
17.00 Körkonsert med Baptist- och
Immanuelskyrkans kör
i Immanuelskyrkan

lör 10–13 Torgkaffe
sön 11.00 Missionsgudstjänst
Predikan: Jörgen Algesund
Sång: Burundigruppen
Insamling till Internationella missionen
Kyrkkaffe
18.00 Församlingsmöte

5
6

12
13

MARS

lör 10–13 Café Vetekornet öppet
sön 11.00 Tillsammansgudstjänst
Predikan: Lotta Suu
Kyrkkaffe
lör 10–13 Café Vetekornet öppet
sön 11.00 Sång- och musikgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång och musik: Kören och musiker
Kyrkkaffe
lör

16
17

23
24

30

Alla kulturprogram i samarbete med

10–13 Café Vetekornet öppet
19.00 Valborgsmässofirande på Väsby

lör 10–13 Torgkaffe
sön 11.00 Cafégudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Musik: BK Brass
Kyrkkaffe
18.00 Församlingsmöte

lör 10–13 Torgkaffe
sön 11.00 Nattvardsgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Jackie Leiby

9
10

APRIL
2
3

Program
5 mars – 12 juni 2005

5

5 mars–12 juni 2005

Program
6

MAJ
1

7
8

sön 11.00

Nattvardsgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Insamling för församlingsutveckling och
NFU

lör 10–13 Café Vetekornet öppet
sön 11.00 Gudstjänst
Predikan: Lotta Suu
Kyrkkaffe

21
22

14

fre–29 sön Läger på Asptorp
sön 11.00 Lägergudstjänst Medtag kaffekorg
lör 10–13 Café Vetekornet öppet
sön 11.00 Gudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Karin Nordenö
Kyrkkaffe

lör 10–13 Café Vetekornet öppet
sön 11.00 Cafégudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Kyrkkaffe

lör

Nattvardsgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén

13

27
29
28
29

sön 11.00

fre–15 sön Baptistsamfundets allmänna konferens
i Norrköping
Separat program
10–13 Café Vetekornet öppet

5

sön 11.00

JUNI

12

Gudstjänst på Capella Ecumenica
Predikan: Lotta Suu
Sång: Kören

Alla kulturprogram i samarbete med

KONFERENSPROGRAM 13-15 MAJ

13 fre 14.00 Konferensbyrån öppnar, drop-in-servering i Louis De Geer
konsert och kongress
15.30 Jubileumsfirandet inleds
Medverkande: BK brass, SBUF, SBKF, SB
16.00 Konferensernas högtidliga öppnande med gemensam
konstituering
18.00 …till dess du kommer – Nattvardsgudstjänst i S:t Olai
Malin Ivarsson, Karin Wiborn, Doris Bernhardson, Margaretha Rudén, Anne-Lina Sandell Janner
19.30 Seminarier
21.30 Caféer
14 lör 8.30 …säg inte att du är för ung – Morgonbön med SBUF
9.00–12.30 Förhandlingar, SBUF, SB
9.00–12.30 Pilgrimsvandring eller äventyrsbana (för deltagare
som inte är ombud)
9.00–18.00 Barnkonferens Löfteslandet
12.30 Lunch
14.00–15.00 Ekumenikens vision – en enad kristen kyrka?
Gemensam debatt
15.00–18.00 Förhandlingar
15.00–16.30 Seminarier (för deltagare som inte är ombud)
18.00 Missionsstyrelsens middag
19.30 Bak och fram – alla tiders fest
SBUF 100 år, för och med alla åldrar
Tomas Andersson Wij, husband från Betel folkhögskola
21.30 Minnesluckan – Efterfest i Baptistkyrkan
Upplev gamla minnen och skapa nya med SBUF – förr, nu
och i framtiden
15 sön 8.30 …era söner och döttrar skall profetera
Morgonbön med SBKF i Baptistkyrkan
9.00–10.30 Årsmöte för SBKF i Baptistkyrkan
9.00–10.30 Årsmöte för SBS i Baptistkyrkan
9.00–15.30 Barnkonferens Löfteslandet
9.30–10.30 Pingstdagen – kan vi stå ut med den? Anden som hot
och möjlighet
Bibelstudium med Owe Kennerberg
10.30–12.30 Förhandlingar, SBUF, SB
12.30 Lunch
14.00 …du sänder din Ande, då skapas liv
Sändningsgudstjänst, Ordination, avskiljning och förbön
Pär Friberg, Maria Hägglund, Karin Wiborn, Bengt Gårsjö,
kör från Norrköping och Örebro, Betel folkhögskola, Stefan
Jämtbäck
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SBUF

Hej alla underbara SBUF:are!

Vårterminen 2005

Just nu är det vinter, men våren
närmar sig med snabba steg.
Mycket av vår barn/ungdomsverksamhet är i full gång. Det enda
som under vårterminen ligger
nere är Småbarnsmusiken, det
var för få anmälda. Men vi hoppas
och tror att det kommer igång till
hösten igen. Tonårskvällarna som
är på lördagar har fått en skjuts
framåt, när vi nu jobbar tillsammans med missionskyrkan. Det
kommer ca 15 stycken TK:are
varje lördag, jämna veckor i
Immanuelskyrkan och ojämna här
i Baptistkyrkan.

TK Från 12 år
22/1–11/6 lör kl. 19.00
Jämna veckor i Immanuelskyrkan
och ojämna i Baptistkyrkan.
Expeditionen har mer detaljerat
program

Löfteslandet kör på med ”Den
röda tråden”, ett material som
överbryggar från Gamla Testamentet till Nya Testamentet med
Jesus liv i blickfånget. Börjar vi
blicka framåt på vårterminen,
händer både det ena och det
andra. Så här kommer lite tider
och datum som är värt att lägga på
minnet.

April
17 sön kl. 11.00
Tillsammansgudstjänst, Löfteslandets våravslutning
30 lör kl. 19.00 Valborgsfirande
på Väsby sommarhem

Löfteslandet 3–10 år
30/1, 6/2, 13/2, 6/3, 13/3, 20/3,
10/4 sön kl. 10.45–12.15

Maj
13–15 SB:s & SBUF:s konferens i
Norrköping, Louis de Geer

Musiklek Hela familjen.
5/2, 5/3, 9/4 lör kl. 10–12, samt en
gång på Väsby i maj.

27–29 Asptorpläger

Mars
20 sön kl. 18.00
”Mammakväll” i Café Vetekornet.
Välkommen du som nån gång i
ditt liv varit eller är mamma,
oavsett ålder. Vi vill på detta sätt
uppmuntra dej i din mammaroll,
en roll som aldrig tar slut. En
trevlig kväll med god mat, goda
tankar & god musik. Kostnad: 40:anmälan senast 15/3 till exp.

24 lör kl. 17.00 Midsommarfirande på Väsby sommarhem

Juni
13–16 Väsby dagläger

27–10/7 Sjöviks kristendomsskola
Juli
23–29 Tonårsläger på Norra Vi
Gården, för födda -92 och tidigare
September
3 lör Församlingsdag i Glotternskogen på ”Äventyrsupplevelser”

25 fre kl. 17.00
Påskdramat Gud är död
Medverkar gör både ungdomar
och vuxna, sångare och musiker.
Kom med och upplev påskens
underbara budskap: Jesus lever!

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

Välsignelsekramar från
barn&ungdomspastor Lotta Suu
Ni får gärna kontakta mig på
011-12 23 67
070-222 22 88
lottasuu@hotmail.com

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

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

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

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

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