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Enhet – likriktning eller mångfald?
Idag håller den andliga kartan i Sverige på att ritas om, sa
Göran Skytte. Jag håller med honom. Idag känns det inte som
att vi har ekumeniska gudstjänster och samlingar för ekumenikens egen skull utan därför att vi behöver varandra.
Här i Norrköping möts vi pastorer regelbundet till bön och
samtal. Denna grupp möter sedan några gånger per termin
våra övriga prästkolleger i stan. Detta berikar och fördjupar
gemenskapen.
Enhet betyder inte att alla tycker lika eller uttrycker sig lika.
Den bygger inte på att vi kommer fram till gemensamma
formuleringar och uttryckssätt. Enheten har sin grund i något
mycket djupare. Enheten finns redan i Kristus.
Han har bara en kropp och det är kyrkan, sedan är vi alla
delar av samma kropp. Paulus uttrycker sig så här: ”Ty liksom
kroppen är en och har många delar och alla de många kroppsdelarna bildar en enda kropp, så är det också med Kristus.
Med en och samma Ande har vi alla döpts att höra till en och
samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria,
och alla har vi fått en och samma Ande att dricka. Kroppen
består inte av en enda del utav av många”.
1 Kor. 12:12–14.

I stället för att känna en
rädsla för att vår tradition och våra bärande
idéer ska tunnas ut
kanske vi i stället ska se
dem som ett viktigt
bidrag vi får tillföra
helheten.
Om några skulle tycka
det vore intressant att
samtala om ”Vad är
baptistisk identitet?” så
hör av er till mig.
Pastor Margaretha

Kristus är världens fred,
han och ingen annan.
Tillhör vi honom
älskar vi vår broder.
Han oss förenar
nu i Gud, vår Fader.
Ära vare Gud.
PsoS 37:2

Ekumeniska nattvardsgudstjänst i Pingstkyrkan,
oktober 2006. Bild: Sven Netz
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Kom som du är, men sträva
efter att bli den Gud vill att du
ska vara!
Det var budskapet i den konferens
kring Nytestamentligt nutänkande som Vilhelm Ekhem, Karin
Nilsson, Anna och Tina Rudén
samt undertecknad deltog i 2–3
februari.
Huvudtalare var Kerry Shook och
John Burke, pastorer i varsin del
av Texas, USA. Kerry Shook
kommer från en församling med
omkring 13 000 besökare på
söndagsgudstjänsterna, men han
menade att det inte är kyrkans
storlek utan dess liv som räknas.
Vi är kallade att vara Kristi kropp
på jorden.
Kerry talade om tre barriärer som
hindrar nya människor att komma
till kyrkan. Den första barriären
består i att folk anser att kyrkan
är tråkig. Det är en utmaning att
visa att så inte är fallet. Han
ansåg det vara viktigt att vi har
roligt tillsammans i församlingarna. Hans församling har ett
kreativt team som arbetar mycket
med att presentera gudstjänstens
budskap på ett sätt som talar till
alla sinnen. Jesus tog vara på det
som fanns runt omkring honom
när han predikade: ”Se på
fåglarna” osv. På samma sätt kan
vi använda oss av det som finns i
vår närhet för att gestalta bibelordet i vår tid.
Den andra barriären är ogästvänlighet. Det är viktigt att få alla
som kommer till församlingen att
känna sig välkomna. Om vi inte
får dem att känna sig välkomna så
påverkar det inte bara deras bild
av oss utan även deras bild av
Jesus.
Den tredje barriären är perfektion. Vi bär alla på svårigheter.
Om vi inte skapar utrymme för att
i församlingens mitt tala om det
som är svårt, får den som kommer
ny intrycket att vi inte har några
svårigheter.

Willow Creeks A2-konferens
Även John Burke talade om vikten
av att våga visa vår svaghet.
Mottot för hans församling är ”No
perfect people allowed” (Inga
perfekta människor tillåtna). Med
det vill han säga att det inte finns
några perfekta människor. Gud
ställer heller inte några sådana
krav. Däremot längtar Gud efter
att visa oss sin vilja med våra liv
och hur vi ska nå dit. Ett annat
centralt uttryck i Johns församling är ”Come as you are, but don’t
stay that way” (Kom som du är,
men stanna inte där). Han talade
om vikten av att behandla
varandra med ömhet. Vi som
människor kan inte förändra
andra människor, det är bara Gud
som kan det. Församlingens
uppgift är att vara den plats där
människor kan öppna sig och
berätta om sina sår och få ta emot
förbön. Det är också välgörande
att se att andra människor
kämpar med samma saker som vi
själva.
Lotta Karlsson

LÖFTESLANDET
Buskul – här har vi roligt, får
utlopp för överflödsenergi med
bollspel, pyssel eller en massa
roliga lekar i vårt lekrum!
Storsamlingen är vår undervisningsavdelning och sist men
absolut inte minst –
Växthusgruppen där vi
samtalar och diskuterar vad vi
lärt oss på Storsamlingen.
Anna, Karin och jag var på en föreläsning som handlade om hur man
kan utveckla Löfteslandet med en
smal budget. Vår väldigt inspirerande föreläsare var Rob Robinson
som hade en hel massa idéer som
vi lätt kunde ta till oss! Vad är
populärt att leka, se på eller göra
på dagis och i skolan nuförtiden?
Har vi som ledare för barnen koll
på det? Kan vi fånga upp dem i den
situation där de befinner sig?

Detta var några av hans frågor till
oss.
Rob menade att det är viktigt att
veta vad som gäller just nu för att
lätt kunna fånga upp barnens
intressen och få dem ännu mer
motiverade att ta in och förstå vårt
kristna budskap. Exempel på
detta kan t.ex. vara att ta en ny
rolig barnfilm och sedan visa ett
viktigt och spännande klipp från
filmen – vilket fångar deras
uppmärksamhet och intresse.
Ta sedan budskapet i filmen och
gör en liknelse till vad Bibeln har
att säga om en sådan typ av situation. På så sätt blir det enkelt för
barnen att hänga med på vad vi
menar då vi undervisar dem.
Kanske blir det också enklare att
snacka med sina kompisar om sina
kristna värderingar om man kan
likna dem vid något som händer
t.ex. i en film, som intresserar
deras vänner utanför kyrkan?
Att utföra roliga och häftiga experiment och även där göra liknelser
var något han också uppmanade
oss att göra för att få mer fart och
fläkt i det hela! Lite fysiska aktivitetspass (t.ex. en kort lek mellan
Storsamlingen och Växthusgruppen) för att få dem att vakna
till lite och bli mer fokuserade på
nästa uppgift var även det ett tips
han gav. Rob visade oss klipp och
bilder från sin kyrka och gjorde på
så sätt sina idéer levande för oss
som var där och lyssnade.
Jag tycker Löfteslandet här i
kyrkan fungerar jättebra och det
är otroligt kul och utvecklande att
få jobba med våra underbara små
tjejer och killar och den här föreläsningen gav mig många nya
tankar på hur vi kan utveckla
Löfteslandet ännu mer – för att
göra det ÄNNU roligare att få
komma till kyrkan på söndagarna!
– Go Löfteslandet!
Tina Rudén

På gång
Den framtida utvecklingen
mellan Metodistkyrkan,
Missionskyrkan och Sv.
Baptistsamfundet
En av de frågor som behandlades
på årsmötet gällde den framtida
utvecklingen mellan Metodistkyrkan, Missionskyrkan och Sv.
Baptistsamfundet med utgångspunkt i en skrivelse från de tre
samfundens ledningar. Samfundens ledningar önskar en tidig
dialog med de lokala församlingarna, och därför har de sänt ut en
enkel fråge-enkät till samtliga
församlingar om hur man ser på
den ekumeniska utvecklingen
mellan våra kyrkosamfund.
Fråge-enkäten och skrivelsen
finns i sin helhet på samfundens
hemsidor samt på vår expedition.
Under senare år har gemenskapen
mellan dessa kyrkosamfund vuxit
sig allt starkare, t.ex. genom

Gudstjänst 29 april
Anna och
Hanna är 19resp. 18-åriga
studerande på
Ebersteinska
gymnasiet här
i Norrköping. Båda älskar att resa
och Hanna tillbringar just nu tre
månader tillsammans med sin
mor, Lena, i Thailand. På fritiden
är vi båda engagerade i kyrkans
barn- och ungdomsverksamhet,
håller på med musik och umgås
mycket med våra vänner.
Hur föddes tanken på att göra en
egen gudstjänst?
Anna: Det var faktiskt Hanna som
kom med förslaget, men jag blev
väldigt inspirerad av hennes idé
och ville absolut var med!
Hanna: Tanken har nog alltid
legat och grott där, ända sedan vi
som tonåringar fått vara med och
ha våra egna gudstjänster. När jag
gick på Sjövik så fick vi alltid hålla
egna andakter och gudstjänster
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gemensamma församlingar,
Sändaren och THS. Ungdomsförbunden har beslutat om
samverkan i en federation med
sikte på framtida samgående.
Samtalen i samfundens samrådsgrupp om fördjupad gemenskap
har under de senaste två åren
blivit mer målbestämda. Den här
gruppen har sökt en ny ekumenisk
metod, efter en rad tidigare misslyckade försök. Det innebär en
stegrande utveckling. Varje etapp
bör markeras med beslut och innebära en öppning för nästa steg
med en yttersta målsättning.
Enkäten till församlingarna har
tre huvudfrågor.
Förslag om att till konferensen
2007 deklarera kyrkogemenskap
mellan de tre kyrkosamfunden
Kyrkogemenskap är en ekumenisk term som beskriver gemenskap i gudstjänst, särskilda
och det har känts som det är
viktigt att ta med sig den
kunskapen hem, och visa att även
om vi kanske inte gör en perfekt
gudstjänst, så har vi i alla fall
deltagit och försökt.
Varför vill ni göra en gudstjänst?
Det är så viktigt att alla får synas
i en församling, vi är alla i så
många olika åldrar och tycker att
olika saker är viktiga i en gudstjänst. Själva tycker vi om de
vanliga gudstjänsterna vi har i vår
församling, men det kan vara kul
med lite omväxling och ibland
prova sånt man inte tänkt på
förut. Ju fler som deltar i gudstjänsterna desto fler bra idéer kan
man få ihop.
Har ni redan nu några tankar om
innehåll och utformning?
Vi har pratat en del om det och
funderat på lite olika teman. Men
vi sparar det sista tills Hanna
kommer hem, mycket lättare att
sköta allt på plats!
Hanna och Anna

tjänster, förkunnelse, dop och
nattvard, samt förpliktelse om
fortsatt sökande efter den synliga
enheten nationellt och lokalt.
Församlingens årsmöte beslöt att
biträda förslaget om att 2007
deklarera kyrkogemenskap
mellan de tre kyrkosamfunden.
Tanken på en uttalad målsättning
om att bilda en gemensam kyrka
mellan våra tre kyrkosamfund
Årsmötet beslöt att vår församling
vill stödja en sådan utveckling.
Ungdomsförbundens planer på
federation
Årsmötet beslöt att vår församling
är positiv till federation och framtida samgående mellan ungdomsförbunden enbart som ett led i
beslutad avsiktsförklaring om
gemensam kyrka.
Gunilla Arlinger

Körfest i Baptistkyrkan
Förra året gjorde vår kör två resor
för att samverka med andra körer.
I fager försommartid besökte vi
Vätternkyrkan i Vadstena, som är
de sammanslagna baptist- och
missionsförsamlingarnas kyrka. I
oktober gästade vi Baptistkyrkan i
Linköping där vi sjöng tillsammans med deras kör i söndagens
gudstjänst.
Nu har vi bjudit in dessa körer till
en gemensam konsert här i Norrköping.
Den 18 mars kl. 18.00 hoppas vi på
en fullsatt kyrka. Ett 60-tal
sångare och musikanter kommer
att bjuda på ett omväxlande
program. Bl.a. blir det ett kortare
avsnitt ur Händels Messias.
Bengt Gårsjö
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Årsmöte i vår kyrka
Lördagen den 10 februari hölls
församlingens årsmöte. Som alltid
sker en del personförändringar i

Församlingens två nya ordförande,
Leif Hallingfors och Monika Svärd.
Bild: Hans Karlsson

Sekreterare som tar paus
Efter sex år på sekreterarposten
valde Lotta Karlsson att stiga av
till årets årsmöte. Jag träffade
Lotta för att få veta mer om vad de
här åren har betytt.
Hon anmälde själv sitt intresse att
bli sekreterare och hade en ganska
god bild i förväg av vad det skulle
innebära. Hon hade visserligen
inte varit utnämnd sekreterare
tidigare men skrev bland annat
protokoll för omsorgsrådet och
någon gång i SBUF-sammanhang.
Lotta har därutöver länge varit
intresserad av det skrivna ordet
och av att skriva. Under första
året på sekreterarposten delade
hon uppgiften med Elisabeth
Strömberg som var hennes företrädare. Därmed fick Lotta en god
inskolning innan Elisabeth
lämnade över ansvaret helt. Hon
tycker att det varit en stor fördel
att hon kunnat använda sig av en
bärbar dator hela tiden. Bland de
positiva saker som rollen som
sekreterare har inneburit är att
hon lärt sig att hålla reda på flera
saker. Hon tycker också att hon
har blivit bättre på att skapa sig
en helhetsbild och inte fastna i ett
spår. Detta insåg hon vid en
anställningsintervju och hon tror
att det är egenskaper som kan
vara till fördel i arbetslivet.

Förändringar i församlingen
samband med ett årsmöte. I år
blev förändringarna i styrelsen
stora. Till ordföranden i församlingen valdes Leif Hallingfors och
Monika Svärd, sekreterare Siân
Petersson, kassör Stig Arlinger,
BUs representant Hans Karlsson
och caférådets representant
Margareta Strand. Ett stort tack
uttalades till dem som lämnade
styrelsen.
Den nya styrelsen fick i uppdrag
efter förslag från valkommittén
att föreslå en grupp på nästa
församlingsmöte som ska se över
församlingens stadgar. De nuvaLotta tycker också att arbetet i
styrelsen har gett en bättre inblick
i församlingen, såväl vad gäller
medlemmarna som de varierande
verksamheterna. Genom
samrådet blev hon också involverad i NFU-arbetet där man
arbetat med en bok om gåvoupptäckande vilket var både
intressant och givande. Tillsammans med några andra i NFUgruppen har hon även gått en kurs
för att kunna leda grupper i gåvoupptäckande. Om några är intresserade av att lära sig om gåvoupptäckande kan ni vända er till
Lotta så kan hon hålla en kurs. I
NFUs regi har det även hållits
några givande inspirationsdagar.
Lotta har upplevt tiden som sekreterare som rolig och att hon nu
kliver åt sidan beror främst på att
hon håller på att ta sig in på
arbetsmarknaden. Det gör att hon
inte har tillräcklig ork för sekreterarrollen mer än möjligen att
skriva protokoll vilket hon inte
finner tillfredställande. Lotta
anser att som sekreterare behöver
man ha ett helhetsperspektiv
vilket gör att hon exempelvis
behöver ta till sig informationen i
de protokoll som skrivs i övriga
råd. Hon tycker att sekreteraren
ska ta aktiv del i såväl styrelsens
arbete som församlingens verksamheter. Hon känner att hon just
nu inte klarar det och därför är det

rande stadgarna är antagna 1993
och behöver revideras så att de
stämmer överens med dagens
verklighet.
2006 års ekonomiska resultat var
ett minus på 7698 kronor.
Budgeten för 2007 har en omsättning på ca 2,3 miljoner kronor med
ett underskott på 75000 kr. Låt
oss hoppas att vi kan minska det
underskottet med ökade intäkter.
Ett nytt år ligger framför oss. Vi är
tacksamma för det år som gått och
ser fram emot det som ligger
framför oss.
Gunilla Arlinger
bättre att lämna över uppgiften
till någon annan. Hon vill dock
väldigt gärna återkomma som
sekreterare.
Leif Hallingfors

Mer tid åt FVU
Barbro Tibäck har suttit fem år
som församlingens vice ordförande och känner att det räcker.
Barbro ville vara med i styrelsen
då hon alltid har tyckt om att vara
där det händer saker, och kunna
påverka. Men det som är viktigt
för henne just nu är att en yngre
generation ska vara med och
påverka församlingens framtid.
Det är risk att vi har stelnat i vårt
sätt att se på församlingens tillväxt och att man med sin erfarenhet håller tillbaka de som är
yngre.
Barbro känner att hon är frimodigare nu men det kan också bero på
att hon med åldern inte är lika
rädd att uttrycka sina känslor.
Barbro tycker att det är mycket
viktigt att satsa på barn- och
ungdomsverksamhet. Hon känner
att hon vill engagera sig i FVU så
att föreningen kan leva vidare tills
den fyller 50 år. Hon hoppas få
med flera som orkar, kan och vill
jobba med FVUs del av församlingsarbetet.
Siân Petersson
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”Diakonalt arbete” i Renströmmen
Café Vetekornet öppet

Ekumeniskt bibelstudium
Torgkaffe
Löfteslandet
Cafégudstjänst
Predikan: Nils-Olof Persson
Sång: Anna Rudén
Kyrkkaffe

Måndagsöppet i Metodistkyrkan
Välsignade överenskommelser och
förbannade plikter
Larsåke W Persson
Gitarrcafé i Vetekornet
Café Vetekornet öppet
Löfteslandet
Gudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Burundigruppen
Kyrkkaffe
Körkonsert
Körer från Norrköping, Linköping
och Vadstena

Ekumeniskt bibelstudium
Torgkaffe
ÖBM:s årsmöte
Löfteslandet
Gudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Musik: Förenade Brass
Kyrkkaffe
Församlingsmöte

Löfteslandet
Nattvardsgudstjänst
Predikan: Ilmars Hiršs
Sång: Kören
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APRIL

Ekumeniskt bibelstudium
Torgkaffe
Gudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Gospelkören SOON
Kyrkkaffe
Församlingsmöte

Gitarrcafé i Vetekornet
Torgkaffe
Tillsammansgudstjänst med
Löfteslandets våravslutning
Predikan: Vilhelm Ekhem
Kyrkkaffe

Ekumeniskt bibelstudium
Långfredagsgudstjänst med
nattvard
Predikan: Margaretha Rudén
Musik: Bengt Gårsjö, cello
Torgkaffe
Påskdagsgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Kören
Kyrkkaffe

Gudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Kristina Rudén
Kyrkkaffe
Stilla veckan inleds med nattvard
och lovsång

Alla kulturprogram i samarbete med
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Valborgsmässofirande på Väsby

Torgkaffe
Gudstjänst
Predikan: Anna Rudén och Hanna
Hägle
Sång: Ungdomar
Kyrkkaffe

10–13
11.00

Café Vetekornet öppet
Nattvardsgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Musik: Förenade Brass

19.00

19.00
10–13
11.00

Gitarrcafé i Vetekornet
Café Vetekornet öppet
Gudstjänst
Predikan: Nils-Olof Persson
Sång: Sing of Joy
Kyrkkaffe
Vårkonsert
Café Vetekornet öppet
Cafégudstjänst
Predikan: Per Rikardson
Sång: Burundigruppen
Kyrkkaffe

18.00
lör
sön

Familjeläger på Asptorp
Lägerbål på Asptorp
Ansvar Kolmårdskyrkan
Café Vetekornet öppet

10–13
16.00

fre – 27 sön
lör
lör – 28 mån
lör
10–13

27

JUNI
3
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10

sön
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ons
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11.00

Nattvardsgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Cattrin Wigge

Gudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Kvartetten AppelvangSkogwik
Kyrkkaffe

11.00

Ekumenisk gudstjänst
Gudstjänst på Capella
Ecumenica
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Kören

Alla kulturprogram i samarbete med

Församlingens offerdagar
Påskhelgen

Insamlingar till Sv. Baptistsamfundet

Sön 11 mars: ledarutveckling och utbildning

Sön 13 maj: konferenskollekt
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Välkommen Vilhelm!
På tillsammansgudstjänst den 28
januari fick flera av oss träffa
barn- och ungdomsledaren
Vilhelm Ekhem för första gången.
Vid kyrkkaffet höll Monika Svärd
en kort intervju med honom, med
hjälp av några av barnen.
Vilhelms uppväxt var i Skåne, på
en grisfarm i Åstad. Hans rötter är
Bibeltrogna Vänner, som numera
heter Evangelisk Luthersk
Mission (ELM).
Hans första jobb var som 12-åring
då han startade en kioskverksamhet på gården. Sedan dess har
han utbildat sig inom hotell och
restaurang och har jobbat på
restauranger. Han har haft ett
tidigare jobb som ungdomsledare.

SBUF
Vilhelm är musikintresserad och
beskriver sig själv som en
hemmaklinkare. Listan över
instrument han ger sig på är
ganska lång så han är med på det
mesta, bl.a. piano, gitarr, trumma,
bas, munspel är kul...

SBUF-kalender våren 2007

När han inte är i kyrkan gillar han
att åka på bowling varje söndag.
Så håller han också på med dator
och Vikbolandsrally. Han nämnde
också ett sticknings-projekt.

16 Tonårsklubben

Vilhelm kom på att han vill jobba
med barn och ungdomar när han
bodde i Oslo. Då sa Gud att han
skulle flytta till Sverige och jobba
med ungdomar så det gjorde han,
inom ELM.

30 Tonårsklubben

Sina första veckor på jobbet har
han fått ge sig in på att rapportera
BU-statistik över
människor som han inte
ens har träffat! Han har
också hunnit med planering för Löfteslandet, att
starta upp ungdomsgruppen, och ett BUsammanträde.

Mars
4 Löfteslandet
9 Tonårsklubben
11 Löfteslandet
18 Löfteslandet
23 Tonårsklubben
25 Löfteslandet

April
13 Tonårsklubben
15 Tillsammansgudstjänst med
Löfteslandets avslutning
20 Tonårsklubben
27 Tonårsklubben
30 Valborgsmässofirande, Väsby

Maj
4 Tonårsklubben
11 Tonårsklubben
18 Tonårsklubben
16–20 SBUF-konferens i Örebro

Ekumenisk kör
Monika Svärd presenterar Vilhelm Ekhem.
Bild: Jonas Petersson

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
Ulla Andersson (vik)
Tel. Café 13 58 32
www.vetekornet.se
Övriga telefonnummer
Café, kök, kyrktorg och musikrum 13 58 32
Väsby sommarhem, Kimstad 33 70 30

Ons kl. 16:30–18:30
Immanuelskyrkan
ålder: 15 och uppåt.

25–27 Läger för alla på Asptorp

Juni
18–21 Dagläger på Väsby

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
Mob: 070-222 22 88
Lotta Suu (sjukskriven)
Barn- och ungdomsledare
Vilhelm Ekhem
Tel. exp: 011-12 23 67
Exp. sekreterare
Siw Johannesson
Tel. exp: 011-12 08 46
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