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Årets rytm
Nu närmar vi oss adventstiden som leder fram till den högtid
som är grunden för ditt och mitt hopp. Julen!
När Gud konkret blir delaktig i din och min värld.
”Så älskade Gud världen att han gav den sin ende son, för att
de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv.”
Ett år i kyrkans liv innehåller så mycket. Det går en väg från
död till liv. Här får vi tillsammans möta de olika kristna högtiderna.
Det skapar en rytm i våra liv när så mycket annat runt
omkring oss förändras från dag till dag.
Detta år har varit ett tungt år för mänskligheten. Många katastrofer ute i världen som också indirekt drabbat vårt folk.
Ibland kan det kännas förmätet att be om olika saker då nöden
är så stor på andra håll.
Men jag tror inte att vi ska känna så. Gud har inte en
begränsad hjälpverksamhet som yttrar sig så att om andra
behöver mer så får vi mindre. Eller att han jämför olika behov
och ger mer till den andre.
Så måste vi göra utifrån våra budgetar och besparingsåtgärder. Men Gud är så mycket större och har en helt annan
matematik än vi. Här sätts hela tiden den enskilda individen i
centrum. I profeten Jesaja 55:8 läser vi: ”Mina planer är inte
era planer och era vägar inte mina vägar, säger Herren”.
Varför sände Gud sin ende son? En del av svaret finner vi i Jesu
egen programförklaring som han gav i Nasarets synagoga då
han läste från profeten Jesaja: ”Herrens Ande är över mig, ty
han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga.
han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn
för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna ett
nådens år från Herren”. Allas ögon var riktade mot honom och
då säger han:”Idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför
er som hör mig” (Luk. 4:18–21).

Mitt i den värld vi
lever i som är så fylld
av krig, hat, oförrätter och naturkatastrofer möter
han oss var och en.
Han är ljuset som
lyser i mörkret och
som mörkret inte
övervunnit. Därför
hoppas vi! Glad
advent!
Pastor Margaretha
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Ordet mission betyder uppdrag,
något någon blivit utsänd att göra.
Den verksamhet inom kristna
kyrkor och samfund som kallas
mission eller mera preciserat
yttre mission eller som i vårt
samfund numera internationell
mission, bygger på de ord i Bibeln
som kallas Jesu missionsbefallning, enligt Matteus ”Gå därför ut
och gör alla folk till lärjungar”,
enligt Markus ”Gå ut överallt i
hela världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen”.
Genom Apostlagärningarna och
sedan genom missionshistorien
kan vi följa hur Jesu lärjungar och
deras efterföljare svarat på detta
tilltal och börjat utföra uppdraget.
Det är fascinerande att försöka
föreställa sig hur lärjungar under
århundraden har ”gått ut” i
världen. De första gick antaglingen bokstavligt till fots, kanske
två och två tillsammans. Kom man
till kusten och kunde få följa med
ett skepp, kom man långt ut i den
då kända världen. Vi kan följa
Paulus på hans missionsresor.
Sakta men säkert vidgades gudsrikets gränser när människor kom
till tro och sedan, i sin tur, vann
nya lärjungar. Makthavare som
kom till tro kämpade för att
”kristna” sitt land.
Gud väckte andliga ledare, som
samlade lärjungar omkring sig.

Tankar om mission
Kyrkor och kloster byggdes, och
nya människor mötte uppdraget
att gå ut. En del utsträckte sina
resor utanför sitt lands gränser.
Så spreds kristendomen i Europa
under tidig medeltid.
Till Sverige kom kristendomen
officiellt på 800-talet med Ansgar,
som började verka i Birka. Där
fanns då redan några få kristna –
slavar, tagna som krigsbyte.
Ansgar fick efterföljare, munkar
kom från Europa, och under flera
hundra år var det en kamp mellan
den gamla asatron och den nya
läran. Men på 1100-talet ansågs
missionstiden vara över. Kristendomen hade segrat.
På 1300-talet levde vårt helgon,
den heliga Birgitta. Om hennes
andliga liv har vi hört talas, men
hur vanliga människor levde och
trodde vet vi inte mycket om.
Sen kom protestantismen på 1500talet, Gustav Vasa och statskyrkan.
Så gick århundradena, och på
1800-talet spreds läskunnigheten.
Nu kunde man själv läsa Bibeln
och psalmboken. Från 1800-talet
kan vi följa hur väckelserörelsen
uppstod i landet och hur somliga
infördes i Sverige med resande
handelsmän och sjömän.
Baptisten F.O. Nilsson var en av
dessa. I de kristna grupper som nu
bildades i landet väcktes tidigt

Den tre meter höga stentavlan
med karaktärer i 5-centimetersklassen som finns i nuvarande
Hagia Sofia i Istanbul.
Inhugget är protokollet från 2:a
ekumeniska kyrkomötet i
Konstantinopel år 381.
Bild: Göran Strömberg.

missionsintresset. Kunde man gå
tillsammans och sända ut missionärer? Vilka ville och kunde bli
missionärer? Kandidaterna måste
pröva sin tro. Var de beredda att
ge sin tid, sin kraft, kanske sitt liv
för att gå ut i det uppdrag de känt
sig kallade till? En del pionjärer
hade ensamma gått ut i kraft av
sin kallelse, men i allmänhet
sändes flera ut tillsammans.
Kallelsen upplevdes påtagligt, och
även utsändarna kunde märka
hur möjligheter och vägar kunde
öppnas på ett för dem oväntat sätt.
De första svenska baptistmissionärerna sändes ut i början av
1890-talet. Till Kina sändes
Vingren och Lindberg, till Kongo
Sjöblom. Baptistsamfundet, som
vår församling tillhör, har nu i
drygt hundra år bedrivit mission i
huvudsakligen Asien och Afrika.
Verksamheten har utvecklats
inom de två områden som behövs
för att ge en sann bild av kristendomen; förkunnelsen av Jesu lära
och hjälpverksamhet i den barmhärtige samaritens anda. Den
gemensamma nämnaren är Guds
kärlek som den möter oss i Bibeln
och som vi är kallade att förmedla
till vår nästa. Missionärerna for ut
för att arbeta efter detta mönster
med predikan, bibelklasser, dop
och församlingsbildande och
samtidigt hjälp till nödställda,
hungrande, föräldralösa barn,
sjuka, flyktingar, arbetslösa,
utbildning för barn och ungdom.
Arbetet fortsatte år efter år, nya
missionärer sändes ut. Endast
krigsutbrott kunde hindra verksamheten. Då måste missionärerna sändas hem. Men
församlingarna levde kvar, och
missionärerna återvände.
Missionen erbjuder numera
utbildning av unga kristna som är
kallade till pastorer och lärare. På
flera platser i missionsländerna
finns församlingar med egna
infödda pastorer. Ett tecken på att
verksamheten burit frukt. (forts.)

Boktips
Här kommer några boktips –
kanske något för julklappssäcken?
De tre böckerna jag valt att
presentera är Stanley Sjöberg,
Ärlighet och respekt mellan
kristna och muslimer, Sam
Wohlin, Själens obotliga
längtan efter Gud och Gwen
Wilkerson, Ännu ett under!
Ännu en prövning.
Jag börjar med
Sjöbergs bok,
som är en lättläst
faktabok på 79
sidor. Ämnet är
mycket aktuellt
– vi kristna
behöver sätta oss
in i vad islam
står för. Sjöberg
har stor erfarenhet: han har bott i
Turkiet och Pakistan, har
muslimska vänner och är allmänt
påläst. I boken ger han en bild av
olika sidor hos islam alltifrån god
bönegemenskap i en moské i
Pakistan till den oförsonliga
falangen som tagit på sig
uppgiften att utrota alla otrogna
(min kursivering).
Sjöberg jämför islam och kristendom, både vad gäller heliga
skrifter och praktisk tillämpning,

(forts. ”Tankar om mission”)
Men också att behovet av predikande missionärer från Sverige
minskat. Vad man behöver är
kristna rådgivare i församlingsarbetets olika grenar. Detta är det
nya uppdraget. Nu som under hela
missionstiden behövs förbön – och
pengar! Och missionsvännerna i
Sverige anordnar regelbundet
missionshögtider och missionsoffer. Samfundet skickar ut information. Glädjebud och bön om
hjälp.
Vår församling stöder för närvarande: i Thailand olika verksamheter av baptistmission, bland
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bådas mörka historia när det
gäller behandlingen av andra trosriktningar t. ex.
Jag tycker att boken ger en lättfattlig introduktion till ämnet.
Sjöberg har insikt, kan se skillnad
på den vanlige, uppriktige
muslimen, men väjer inte för den
obehagliga fanatikern. Det är en
bok som många, både kristna och
muslimer, skulle ha glädje av att
läsa.
Så kommer jag
till nästa bok,
Wohlins
Själens obotliga längtan
efter Gud.
Detta är ännu
en bok som vill
hjälpa oss att
fördjupa vår
gudsrelation.
Den är nog tänkt att användas av
en liten grupp i församlingen eller
i hemmet. Varje kapitel avslutas
med förslag till bön, lovsång,
samtal och vidare läsning. Här är
några kapitelrubriker: Törsten
efter Gud, Levande ord – Guds
uppenbarelse, Källan – bönens
kraft, Helighet – att vara avskild
för Gud. Den lilla gruppen kan nog

karener i norr och ut efter gränsen
till Burma, vilket också stöder de
kristna i Burma; i Azerbajdzjan
tillsammans med baptister i
Ukraina huvudsakligen predikoverksamhet, spridning av biblar,
etc., något som fortfarande ses
med oblida ögon av gamla sovjetmedborgarna; i Kongo Kinshasa
utdelning av matpaket till svältande barn, en betydelsefull verksamhet som sköts av kongolesiska
baptistkvinnor. Insamlingen i
Sverige för matpaket sker året
runt men kulminerar under
julmånaden. Välkomna med!

få en hel del hjälp – den sätter
igång samtalet och vi kan dela
våra tankar och erfarenheter med
varandra; något av sinnebilden för
kristen gemenskap.
Till sist har vi
Gwen Wilkersons
bok. (Ja, ni har
rätt, det är hustrun
till David Wilkersons – han som
skrev ”Korset och
stiletten”.) Vi får
höra berättas om
alltifrån den berömda tiden med
Teen Challenge, till livet idag.
Jag var först beredd på att få läsa
en succéstory av typiskt amerikanskt mått, men mötte en djupt
gripande, äkta berättelse med
både glädje, fantastiska gudsmöten och svårigheter och prövningar både vad gäller hälsan,
äktenskapet och Gud.
Den här boken passar nog många
olika sorters läsare. Den är en
självbiografi som ger exempel på
Guds ingripanden och ledning i
med- och motgång.
Elisabeth Sjödin

Hur ser vi på missionens framtid?
Hur länge skall vi hålla på? Nu
finns ju på flera håll i missionsländerna systersamfund. Ska vi dra
hem till Sverige? Kan vi få hjälp
med de här tankarna i Bibeln?
Jesu lärjungar frågade sin
mästare. Och svaret? Till dess att
alla människor har nåtts av evangeliet. Sedan skall änden komma.
Tidens slut. ”Onådda folk” finns
fortfarande och missionssällskap
som speciellt ägnar sitt arbete åt
att gå ut till dem. De – och vi – kan
stödja oss på Jesu slutord: ”Jag är
med eder alla dagar intill tidens
ände”.
Elsie Thurén
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På gång

Välkomna till Världens fest!

Musikfest

Lördagen den 3 december kl. 16–
19 är DU inbjuden till ”Världens
fest” i Café Vetekornet.

Svenska folkrörelser har i alla
tider burits upp av människor,
som med hängivenhet för verket
gjort en ideell insats utan tanke på
egen vinning. Detta gäller i
alldeles särskild grad frikyrkorna.
Ser man bakåt i vår församlings
historia ska man finna att också
här finns åtskilliga, som oegennyttigt och uthålligt verkat i olika
sammanhang.

Vår församling består av stora och
små, olika nationaliteter. En
fantastisk mångfald! Varför inte
mötas och ha fest tillsammans?
Festen hjälps vi åt med.Vi har ett
knytkalas både när det gäller mat
och program.
Ta med dig så mycket mat som du
beräknar för egen del. Är du en
person tar du med dig för en
person, är ni fem tar ni med er för
fem personer, då blir det en härlig
buffé där vi får smakprov från
varandras kök. Dryck till maten,
kaffe och kaka ordnar vi i kyrkan.
Ta gärna med dig sångrösten,
något instrument, ett vittnesbörd
eller någon berättelse du vill dela,
en dans du vill lära ut... Sedan
behöver vi också hjälpas åt med
disken.

Någon gång kan det vara befogat
att uppmärksamma en sådan
insats. I mars 2006 vill vi därför i
kören och brasset göra detta. Då
är det nämligen precis femtio år
sedan Gunnar Hemming började
som församlingsmusiker i, nuvarande Baptistkyrkan.
Det blir en konsert med musik,
vars tillkomst Gunnar på något
sätt haft att göra med – som
arrangör, kompositör etc. Skärblackakören ”Sing of Joy”
medverkar också vid detta tillfälle.

Har du frågor ring eller prata med
pastor Margaretha 011-12 06 30.

Besök i och från Riga
Nu när hösten kryper in under
skinnet på något vis, då är det gott
att tänka på sommaren! Vi var
några stycken som besökte vår
vänförsamling 5–8 augusti.
Resenärerna var Inger och Bengt
Gårsjö, Kerstin och Claes Jönsson,
Lillemor och Bernt Appelvang,
Gunilla och Åke Skogwik. Vi flög
från Skavsta och kostnaden som
var mycket låg kändes som en
öppning för tätare besök.
Gästfriheten hos våra Rigavänner
är inte att ta miste på, och vi blev
oerhört väl omhändertagna som
alltid. Vi kom att fokusera på våra
körers arbete och i samråd med
vår församling har vi inbjudit
deras kör att komma till Norrköping. Detta känns angeläget

Bengt Gårsjö

eftersom deras kör har förändrats
och föryngrats sedan förra körbesöket hos oss. Dom blev verkligen
glada över vår inbjudan.
Rigakörens kontaktperson heter
Inese Petrovica, och Åke som har
kontakten med henne får här
berätta hur planeringen ser ut just
nu:
”På förslag av kören i Riga har vi
skickat över 14 sånger som vi
skulle kunna sjunga tillsammans
på den konsert som är planerad
lördagen 20 maj 2006 samt söndagens gudstjänst. Just nu väljer
dom ut vilka sånger som skall vara
gemensamma. Sångtexterna är på
svenska, engelska, tyska, lettiska
och latin, tack och lov att musiken
är internationell. Boka helgen 20–
21 maj 2006.”

I november är det dags att skicka
vår årliga gåva till församlingen i
Riga. Det är i nuläget 11 personer
som skänkt en årlig summa, och
skulle du vilja vara med att samla
in 12000 kr/år så är du så
välkommen!! Alla gåvor är
välkomna! Pengarna går till den
sociala fonden, som är en oerhörd
hjälp för dom som har det fattigast. Möjligheten till ett läkarbesök eller medicin, lite mat eller
kläder kan betyda så mycket! Man
kan sätta in på församlingens
konto och märka talongen med
RIGA, så kommer det rätt!
Tag med våra vänner i dina
förböner!
Gunilla Skogwik

sön
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17
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25

DECEMBER
3 lör

NOVEMBER
26 lör
27 sön

23.00
08.00

10-13
11.00

17.00

10-13
11.00

12.30

10-13
16.00
11.00

10-13
11.00

Midnattsmässa i Immanuelskyrkan
Julotta
Predikan: Margaretha Rudén
Musik: Kören
Julottekaffe medtag julbröd

Café Vetekornet
Julmusik
Betraktelse: Margaretha Rudén
Församlingens körer och musiker,
Förenade Brass
Kyrkkaffe

Café Vetekornet
Gudstjänst
Predikan: Lotta Suu
Sång: Karin Nordenö
Kyrkkaffe
Christmas Carols

Torgkaffe
Internationell fest
Nattvardsgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Cattrin och Johan Wigge
Barnvälsignelse
Församlingsmöte

Torgkaffe
Adventsgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Kören
Församlingens offerdag
Kyrkkaffe

21
22

14
15

8

lör
sön

lör
sön

sön

Torgkaffe
Gudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång och musik: Siân och Catrin
Petersson
Kyrkkaffe

Café Vetekornet
Missionsgudstjänst
Predikan: Oskar Permvall
Sång: Kvartetten Appelvang o Skogwik
Kyrkkaffe
Insamling till Baptistsamfundets Internationella Mission
Musik som berör i S:t Johannes kyrka

Gudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Kyrkkaffe
Körens julfest och årsmöte på Lilla
Mariehov

Nattvardsgudstjänst
Predikan: Lotta Suu
Musik: Bengt Ericsson, oboe

Alla kulturprogram i samarbete med

10-13
11.00

19.00

10-13
11.00

17.00

11.00

JANUARI
1 nyårsdagen11.00

Program
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Program
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sön

JANUARI
28 lör

29

lör
sön

lör
sön

sön

FEBRUARI
4 lör
5

11
12

18
19

10-13
16.00
11.00
16.00

10-13
14.00
10.45
11.00

Torgkaffe
Ekumeniska dagar med Peter
Halldorf
S:t Johannes kyrka
Tillsammansgudstjänst
Predikan: Lotta Suu m.fl.
Kyrkkaffe
Ekumeniska dagar med Peter
Halldorf
S:t Johannes kyrka

10-13
10.45
11.00

Torgkaffe
Löfteslandet
Gudstjänst
Predikan: Lotta Suu
Sång: Tonårsgruppen
Kyrkkaffe

Torgkaffe
Församlingens årsmöte
Servering
Löfteslandet
Nattvardsgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Kören
Församlingens offerdag

10-13
16.00

Torgkaffe
Cafégudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Burundigruppen
Kyrkkaffe

25
26

lör
sön

MARS
4 lör
5 sön

10-13
10.45
11.00

10-13
11.00

Torgkaffe
Löfteslandet
Nattvardsgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Musik: Bengt Gårsjö, cello
Församlingsmöte

Torgkaffe
Gudstjänst
Predikan: Per Rikardson
Sång: Kören
Kyrkkaffe

18.00

Alla kulturprogram i samarbete med
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Hej alla glada SBUF-polare!
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 löpt den röda tråden ut
i materialet ”Hemligt uppdrag” i
Löfteslandet. Där har vi lärt oss
om Jesus, hans liv, om tro, bön och
mycket mera. Tonårskvällarna
som varit på fredagar har fortsatt
tillsammans med missionskyrkan,
vilket är mycket bra ur många
vinklar. 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:

SBUF
December
3 lör kl 19.00 TK:s julfest i Skärblacka missionskyrka
10 lör kl 11.00 Barnkören går
Luciatåg i caféet
18 sön kl 11.00 Barnkören sjunger
i gudstjänsten

2006
Januari
20 fre 20 kl 19.00 TK-start
22 sön kl 18.00 Tonåringarna har
gudstjänst i Vintervadskyrkan
24 tis kl 10.00 Småbarnsmusiken
startar

29 sön kl 11.00 Tillsammansgudstjänst
Februari
5 sön kl 10.45 Löfteslandet startar
12 sön kl 11.00 Tonåringarna har
gudstjänst i Baptistkyrkan
18–26 SPORTLOV
Mars
26 sön kl 11.00 Tillsammansgudstjänst
Välsignelsekramar från
barn- & ungdomspastor Lotta Suu
011-12 23 67
070-222 22 88
lottasuu@hotmail.com

2005
En tillfällig barnkör för barn i
åldern 3–12 år kommer att öva
några onsdagar kl 18–19 i kyrksalen, 23/11, 30/11, 7/12 samt 14/
12. Så du/ni som vill vara med och
gå Luciatåg den 10/12 och sjunga
på gudstjänsten den 18/12 är
mycket välkomna till övningar och
uppsjungningar. Ledare är Lotta
Suu.

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

Många äventyrslystna
samlades vid Anders
Ryléns anläggning vid
Glottern för en härlig
sensommardag med
äventyrsupplevelser.
Bild: Jonas Petersson

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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