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Våga sätta fulla segel i
Guds Andes vind,
evighetens vågspel är här!
Vägra vara tidens spegel
tingen gör dig blind,
gör ej vad alla begär!
Våga värna jordens
jämvikt, trotsa bombers
hot,
evighetens vågspel är här!
Vidga tron och öppna
utsikt,
bortom död och sot
tror vi att gryningen är!
Våga värna svagas värde,
gör den brutne hel,
evighetens vågspel är här!
Lita ej på världens lärde,
även de tar fel,
lev så som Jesus oss lär!
Vårda, vattna, tro och
hoppas fröet som du sår,
evighetens vågspel är här!
I Guds rike ska det
knoppas,
allting vi förstår,
när det går i blomning där.
Våga vara vindens vänner,
våga vandra Herrens väg.
Vårda gåvorna Gud
sänder,
forma framtidens värld.
Ps o S 482
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Livets vatten

Under Baptistkonferensen som vår församling stod värd för erbjöds
på lördagsförmiddagen
möjligheten att följa Per
Rikardson på en kort
pilgrimsvandring. Tillsammans med ett drygt
tiotal andra personer tog
jag tillfället i akt. Jag
har länge velat göra en
pilgrimsvandring men
det har hittills inte blivit
av. Detta fick bli ett
första smakprov som
definitivt gav mersmak
och jag planerar nu att
Porlande vatten vid fängelset.
gå en kurs på PilgrimsBild: Siân Petersson
centrum i Vadstena i
höst. När alla hade
Pers uppmaning att vi skulle hålla
samlats ledde oss Per ut i ett stråoss till samtal ledde till att första
lande vårväder. Vi fick tillåtelse
delen av vandringen till största
att samtala men inte att prata
delen var tyst. Efterhand kom
med definitionen att samtalet var
dock samtalen igång som då blev
utbyte av tankar. Per ledde oss på
mer intressanta än normalt. För
en vandring runt Motala ström
min del var den starkaste upplemed flera stopp där han delade
velsen ändå den första tysta delen
med sig av sina tankar där det
där Guds sköna natur fick bli
mesta kretsade runt livets vatten.
ovanligt tydlig.

En önskan från ordföranden
Låt oss be tillsammans under
sommaren.
Juni: för församlingens
gemenskap
– Att vi skall bli förda samman i
gemensam omsorg om kyrkans
liv i vår församling.
– Att vi skall bli rustade för trons
arbetsdagar genom Ordet,
bönen och nattvarden.
Juli: för vänskap och gemenskap till vardags
– Att genom Jesus Kristus
uppleva den sanna vänskapen i
församlingen.
– Att låta Herren ta hand om alla
de ord vi byter med varann i
arbete, på vår fritid, i hem och
familj. Ja, vid alla möten med
människor i vår vardag.

– Att få vara med om att vidga
Jesu vänkrets genom våra liv.
Augusti: för församlingens
framtid
– Hur vi bör gå vidare med vårt
NFU-arbete i höst.
– Kontakter med människor
omkring oss i vårt café och i vår
kyrka.
– För våra pastorer och alla
ledare inför höstens olika
grupper och samlingar.
Lillemor Appelvang

”Med tacksam röst”
Flera generationer Sandén
kommer att bjuda oss på en
konsert lördagen den 13 augusti
kl. 19 i Baptistkyrkan med
rubriken ”Med tacksam röst” –
släkten Sandén jubilerar.

Mot slutet av vandringen
kom även en vision till
mig. Med fängelset som
fond på andra sidan
strömmen kom jag att
tänka på skriverierna att
byggnadernas dagar som
fängelse snart är slut och
att de då kan utnyttjas till
annat. Visionen som då
kom var att alla Norrköpings kyrkor skulle flytta
in och dela dessa lokaler.
Efter att ha delat med mig
av dessa tankar insåg jag
att just fängelset inte är
lämpligaste lokalen för
ändamålet men själva
idén grep mig väldigt
starkt och det vore en
dröm att arbeta för även om jag
inser att det knappast är realistiskt att det kommer genomföras.
Det är fascinerade att en vandring
i en så välbekant miljö men i ett
ovant sammanhang kan skapa lite
annorlunda och oväntade tankegångar.
Leif Hallingfors
Josef Sandén var körledare i
Tabernaklet, Baptistkyrkan som
låg på Kungsgatan. I familjen
föddes tre barn, alla musikaliska –
Uno, Barbro och Göran.
Uno är bosatt i Linköping där han
innan sin pensionering var
verksam som domkyrkoorganist.
Han är också kompositör. Även
Barbro är verksam inom sången
och musiken. Göran var verksam
som musikledare i Baptistkyrkan i
Solna-Sundbyberg.
Under Baptistsamfundets konferens i pingsthelgen fick vi på
SBUF-festen lyssna till tredje och
fjärde generationerna Sandén från
Rissnekyrkan i Sundbyberg.
Sången och musiken lever vidare
generation efter generation.
Välkommen till konserten som blir
en fin avslutning på augustifesten.
Margaretha Rudén

Jubileumskonferens i Norrköping
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Cirka 550 människor registrerade sig som ombud och
deltagare på SB- och SBUF-konferensen.
Bild: Stig Arlinger.
SB-förhandlingar med Larsåke W Persson i talarstolen.
Missionsföreståndare Karin Wiborn och vice ordförande
Lars Dalesjö sitter i presidiet. Bild: Stig Arlinger.

SBUF-förhandlingarna leddes av Lena Wessman, med
assistans av Malin Iwarsson och Josef Rundström.
Bild: Stig Arlinger.

SBUFs jubileumsfest som leddes av Anna Svalander avslutades med raketer och ballongnedsläpp. Vi vandrade ut
under sången ”O hur saligt att få vandra”.
Bild: Erik Fredholm.
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Glimtar från

Vi serverades goda wraps och muffins.
Bild: Lotta Karlsson.

Under efterfesten ”Minnesluckan” spelade bland
andra konferensens husband.
Bild: Anders Wikström.

Tonårskonferensen var i Kolmården på äventyrsupplevelsen. Bild: Erik Fredholm.

SBKF höll sitt årsmöte i Baptistkyrkan.
Bild: Elisabeth Strömberg.

konferensen
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Över 60 sångare sjöng i konferenskören under ledning av
Börje Ström och Bengt Gårsjö. Bild: Stig Arlinger.

Karin Wiborn förrättar avskiljning av pastorer och
församlingsmusiker. Bild: Elisabeth Strömberg.

Barnkonferensen demonstrerade för roligare gudstjänster
och fler läger. Bild: Erik Fredholm.

Pär Friberg predikade över temat ”... du
sänder din Ande, då skapas liv” i sändningsgudstjänsten. Bild: Charlotte Persson.
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Program
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sön 11.00

Nattvardsgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén

AUGUSTI
7 sön 11.00

5
10-18
11.00
12.00
13.00
14.00

14

sön 11.00

sön 11.00

lör

19.00

27

sön 11.00

10
11

4

lör 10-13
sön 11.00

sön 11.00

SEPTEMBER
3
lör 10-13

28

21

lör

sön 11.00

Gudstjänst på Capella Ecumenica
Predikan: Lotta Suu
Sång: Kören
Avfärd från Baptistkyrkan kl. 9.00 med bilar
Medtag kaffekorg

sön 11.00

Gudstjänst
Predikan: Eva Joelsson
Musik: Bertil From, klarinett
Kyrkkaffeutfärd till Väsby sommarhem

17

13

12

sön 11.00

19

fre

sön 11.00

19.00

17.00
17.30

15.00
16.00
19.00

24

26

sön 11.00

Gudstjänst i Immanuelskyrkan
Predikan: Lena Wesström

19.00

sön 11.00

Gudstjänst
Predikan: Eva Joelsson
Kyrkkaffeutfärd till familjen Skogwik, Lilla
Mariehof

Midsommarfirande på Väsby sommarhem
Lövskrindefärd
Midsommarstången reses
Dans och lekar kring stången
Tillsammanstimme – Andakt
Kaffeservering under hela kvällen
Gudstjänst i Immanuelskyrkan
Predikan: Lotta Suu
Konsert med lettiska familjen Ozolini

Gudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: familjen Monika och Lars Arvidson

JUNI

JULI

sön 11.00

3

24

sön 11.00

10

31

Gudstjänst i Immanuelskyrkan
Predikan: Eva Joelsson
Gudstjänst
Predikan: Eva Joelsson
Kyrkkaffeutfärd till familjen Strand

Nattvardsgudstjänst i Immanuelskyrkan
Predikan: Margaretha Rudén

Augustifest i Norrköping – gårdscafé
Ahl Stars, trumpet, klarinett, piano och bas
Petersson & Schmidt viola och piano
Näckrosorna, fiol, gitarr, handklaver, klarinett
Einar Ekberg-program med Lillemor
Appelvang, sång och Sam Hellgren, piano
Lennart Andersson med vänner
Baptistkyrkans kör
Konsert ”Med tacksam röst”
Släkten Sandén jubilerar
Gudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Kvartettsång Appelvang-Skogwik

Gudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Karin Nordenö

Kräftskiva på Väsby sommarhem
Medtag egna kräftor!
Gudstjänst
Predikan: Lotta Suu
Musik: Jackie Leiby, piano och Siân Petersson,
viola
kyrkkaffe

Alla kulturprogram i
samarbete
med

Torgkaffe
Äventyrsdag för alla i Glotternskogen
Nattvardsgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Lena Hägle

Torgkaffe
Samlingsgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Kören
Kyrklunch
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SBUF

Hej på er!

Juni

Höstterminen 2005

Vi har mycket att vara tacksamma
för i vårt barn- och ungdomsarbete, och en del av det kan vi nu
lägga bakom oss med glädje. På
konferensen hade vi barnkonferensen ”Löfteslandet där hela
havet stormar”. Ett stort gäng
barn och ledare var tillsammans i
lek och allvar. Att få strosa runt i
djurparken gav en slags upplevelse, en annan upplevelse blev
det i det lilla och nära samtalet om
att vandra med Gud. När söndagskvällen kom fanns det kvar ett
gäng glada, nöjda och trötta
ledare, men vi har mycket framför
oss att längta till. Först ska vi ha
en härlig sommar med läger och
midsommar, och till hösten en
massa bra och kul saker. Nedan
står en del av det som händer
framöver, samt några datum ni
kan lägga på minnet och komma
ihåg att be för. Vi vill ju att verksamheten ska komma till välsignelse både för oss i församlingen
och för Guds rikes utbredande.

13–16 Väsby Dagläger.

TK Från 12 år.
Start 10/9 kl. 19.00.
Jämna veckor i Immanuelskyrkan
och ojämna i Baptistkyrkan. Exp.
har mer detaljerat program i höst.

Välsignelsekramar från barn- &
ungdomspastor Lotta Suu

23 Kom och klä midsommarstången på Väsby kl 18.00. Fika.
24 Midsommarfirande på Väsby
sommarhem kl 17.00.
27–10/7 Några åker till Sjöviks
Kristendomsskola.

Juli
23–29 Några andra åker på
tonårsläger på Norra Vi Gården.

Löfteslandet 3–9 år.
Start 11/9 kl 10.45.
Det hemliga uppdraget kör vidare.
Småbarnsmusik 0–4 år.
Start tisdag den 27/9 kl 10–12.
Anmälan till exp.
Musiklek för hela familjen.
Se nästa nummer för starttid.

Augusti
27 Kräftskiva
kl 19.00. Ta med
allt att äta, utom
fika.

September
3 Församlingsdag i Glotternskogen på
”Äventyrsupplevelser” för alla
åldrar och
smaker.
Inbjudan finns i
kyrkan.

Ni får gärna kontakta mej på
011-12 23 67, 070-222 22 88,
lottasuu@hotmail.com

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

Storsamling på Löfteslandet under barnkonferensen.
Bild: Micke Suu.

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

Gemenskap
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Gunilla Arlinger,
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