GEMENSKAP
baptistkyrkan i norrköping

”Ingen annan Gud har sår”
Lite omtumlad och vitaliserad har jag återvänt från en kursvecka i England.
Ämnet för fortbildningen var ”Det nya landet”. Det handlar
om att vi idag lever i en annan verklighet genom globaliseringen, folkomflyttningar med mera. Detta innebär att
människor som kommer till vårt land har med sig sina traditioner, kulturer och religioner. Från att ha varit en enhetsstat
är vi idag ett pluralistiskt samhälle. I och med det står vi
närmare den första tidens kristna. De levde sida vid sida med
andra religioner.
Vi hade förmånen att gästa staden Leicester där kyrkorna
ligger vägg i vägg med hindutempel och moskéer.
Den kristna kyrkan där ser som en av sina uppgifter att vara
relationsbyggare mellan människor i ett mångkulturellt
samhälle. De inbjuder till grupper där var och en delar med
sig av sin syn och sin tro. Till exempel, hur ser en muslim, en
sikh, en buddist, en hindu och en kristen på Jesus?
Att människor möts och delar med sig av sin tro och sina
uppfattningar gör att misstänksamhet och rädslor elimineras.
Det finns alltid något nytt att lära.
Jag känner en djupare respekt för människor som har en
annan tro. En sikh sa: Det viktigaste vi har som människor är
att lära känna Gud, umgås med honom i bön.
Jag har lärt mig mycket och känner samtidigt en stor tacksamhet för evangeliet – glädjebudet: Gud blir människa
genom Jesus. Vi befinner oss nu i fastan och påsken, den
kristna kyrkans stora helg närmar sig. Då blir Ylva Eggehorns dikt mer än aktuell. Den berättar för oss om att ”Ingen
annan Gud har sår”. Det vi inte kunde göra genom egna
ansträngningar ... det gjorde Gud för oss.
Välkommen till påskens gudstjänster där vi får följa det stora
dramat från Golgata och korsfästelsen till den tomma graven
och mötet med den uppståndne.
Pastor Margaretha
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Han rör vid mig men inte
för att äga.
Han väntar tills din egen
tid är inne.
Han ser det barn som
gråter under träden
men tröstar inte för att
slippa lida.
Istället ser han ut en plats
på jorden
Där ni kan gå tillbaka
genom mörkret
tillsammans för att hitta
det som fanns där
INNAN det gick sönder,
sprängdes, bröts….
--hans ansikte berättar om
din smärta
som han har tagit in var
dag i sig
hans kropp har böjts och
han har blivit sårad
han är till döden trött men
ger dig liv
och aldrig har han skyddat
sig emot dig….
då färdas allting hemåt vid
ert bord:
du bor i honom och han bor
i dig
och platsen där ni bor är en
ny jord.
Jes. 53
Upp. 3:20

No Other God has
Wounds (Ingen annan
Gud har sår) av Ylva
Eggehorn
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Den Heliga Ande
”Den Heliga Ande” var temat för
den katolske biskopen Anders
Arborelius predikan på den gudstjänst, som arrangerades av Norrköpings Kristna råd den 19
januari. Han gjorde en kort resa
genom bibeln. Den heliga Anden
finns med från bibelns första sida
”En gudsvind svepte fram över
vattnet” (1 Mos. 1:2) till den sista
”Och Anden och bruden (kyrkan)
säger: Kom” (Upp. 22:17). Allt är
präglat av den heliga Anden. Den
driver oss framåt, vill väcka oss
till liv. Den verkar ständigt i
skapelsen, ibland som längtan att
gå vidare.
För Elias kom anden som en stilla
susning. Det antyder något av

Foto: Leif Hallingfors.

andens karaktär. Den vill föra oss
till Jesus och Gud. Vi måste lära
oss att känna igen anden, då blir
den till en sann glädje. Livet får en
fullhet som leder till att vi kan
sprida den vidare till våra
medmänniskor. Den är ett mysterium.
Den heliga Anden måste längtas
fram genom att kyrkan är i
ständig bön precis som lärjungarna var (Apg. 4:23–31). Det är
viktigt att ha bönen och mötet i
övre salen på näthinnan.
När Jesus ser på en människa
händer något. Anden gör oss
mottagliga för Jesus. Jesus såg på
Sackaios och han förvandlades
(Luk. 19:1–10). Den heliga Anden
fortsätter genom historien. Vi får
aldrig säga stopp. ”Låt din vilja
ske”. Ordet amen, vilket betyder
”bejaka det Gud vill”, är det viktigaste ordet i gudstjänsten. Anden
tvingar oss inte. Gud är tålmodig.
Han väntar oss.
I Matt. 28:16–20 uppmanar oss
Jesus att gå och göra alla folk till
sina lärjungar, döpa dem i
Faderns, Sonens och den heliga
Andens namn. Det finns en omed-

Syster Veronika höll ett föredrag om
Kyrkan på söndagskvällen samma
helg. Foto: Leif Hallingfors.

veten längtan hos alla. Ibland vet
man inte vad man längtar efter. Vi
kan genom handling förmedla
Kristi kärlek genom att se någon,
genom ett leende. Andens stilla
susning kan vi kanske förmedla
så. Anden finns i var och en av oss.
Vi är andens tempel. Han kan
använda oss. Kom Herre.
Gunilla Arlinger

GöteborgsMötet 5-8 juni
Under nationaldagshelgen i
juni kommer representanter
och deltagare från baptistkyrkor, metodistkyrkor och
missionskyrkor från hela
Sverige att mötas till gemensam
konferens i Svenska Mässan,
Göteborg. Även deltagare för
ungdomsförbunden kommer dit
och de är dessutom enade i en
gemensam federation som fått
namnet Equmenia.
Förhandlingarna kommer att
hållas separat, medan andra
arrangemang är gemensamma.
Arrangörerna hoppas att konfe-

rensen ”ska bli en mötesplats där
viktiga beslut fattas, där nya
kontakter knyts, där möten
mellan människor och mellan Gud
och människor ska få fördjupas
och utvecklas.” Man hoppas på
minst 4000 personer på de stora
gudstjänsterna. Det kommer
också att ordnas ett stort antal
seminarier och på kvällarna
kommer man kunna gå på filmvis-

ningar, författarmöten, konserter
m.m.
Vill du veta mer kan du besöka
Göteborgsmötets hemsida:
www.goteborgsmotet.se eller
ringa konferensbyrån, måndag
och tisdag 9.00–12.00, telefon:
0767-648525.
Leif Hallingfors

På gång
MåndagsÖppet
Under våren har Baptistkyrkan,
Immanuelskyrkan och Metodistkyrkan och studieförbundet Bilda
inbjudit till två MåndagsÖppet.
Den första av
kvällarna ägde
rum i Metodistkyrkan den 25
februari. Talare
var författaren
Johanna
Nilsson.
Temat för kvällen var: ”Utkantens barn och Leopardens
tassar!” Johanna talade om sin
Afrika-roman Jag är Leopardpojkens dotter men också om sin nya
roman SOS från mänskligheten.
Den senare romanen handlar en
del om samhällets utstötta.
Johanna delgav oss också något
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från romanen De i utkanten
älskande. Läs dem gärna.
Den andra kvällen äger rum den
31 mars kl 19.00 i Immanuelskyrkan. Talare är Patricia TudorSandahl. Temat för denna kväll
är: ”Drabbad av livet!” Patricia
kommer att tala om sin egen väg
till tro utifrån sina böcker.
Patricia TudorSandahl föddes
1940 i krigets
England och kom
till Sverige 1964
som nyutexaminerad lärare.
Patricia TudorSandahl har skrivit
en licentiatavhandling i sociologi,
doktorerat i pedagogik, utbildat
sig till psykolog och psykoterapeut. Under 18 år arbetade
Patricia som universitetslektor i

psykologi i Stockholm och i 3 år
som universitetslektor i psykoterapi i Lund. Patricia har länge
haft ett stort intresse för barnets
första relationer och hur de
påverkar identitetsutveckling.
Patricia är förtjust i havet och tillbringar ofta sin tid på Österlen.
Här i en fiskeby finns ett hus
beläget som tillhör Patricia och
med denna oas som bas skrivs
många böcker. År 1999 kom
boken: Den tredje åldern och 2007
utkom I tacksamhetens tecken.
Mellan åren 1999 och 2007 har
Patricia utgivit tio boktitlar.
MåndagsÖppet inbjuder till föreläsning, servering och ett möte
med respektive författare med
möjlighet att köpa en del av författarnas böcker.
Gunilla Arlinger

Hyllning till Lennart Jernestrand
Lennart Jernestrand, en av frikyrkosveriges mest
namnkunniga musiker och kompositörer avled i
slutet av förra året. När han som mycket ung kom till
Stockholm för studier vid Musikaliska Akademien,
upptäcktes han snabbt av Einar Ekberg, storsångaren i Filadelfia. Under många år var han sedan
Ekbergs ackompanjatör. Som församlingsmusiker i
Filadelfia i Stockholm och musikchef på förlaget Filadelfia gjorde han stora insatser inom Pingströrelsen.
Han startade IBRA-kören, vars ledare han var till
1999 då kören upplöstes. På senare år turnerade han
över hela Sverige med Solistkvartetten och tillsammans med sångaren Erik Ström gjorde han flera
turnéer där de två presenterade Einar Ekbergs
sånger.
I Baptistkyrkans kör har vi under åren sjungit en del
av Lennart Jernestrands kompositioner.
Nu vill vi uppmärksamma honom genom att inbjuda
till en musikgudstjänst med enbart kompositioner
och arrangemang av honom. Den kommer att äga
rum söndagen den 20 april kl 18.00. Vår stråkensemble medverkar och Erik Ström kommer med
som sångsolist. Välkomna!
Bengt Gårsjö

Musikcafé för

fjärde gången

Local Heroes
Lördag 15 mars i Vetekornet kl. 17.00
Kom och dela musikglädjen
där barn och vuxna spelar med och för
varandra
Ta fram mungigan, rösten,
kastrull-locken och börja
träna.
Ta chansen att dela denna
upplevelse.
Hör av dej till Lena Hägle
om du vill stå på scen.
Schysst fika!
Ljudanläggning, bas och trummor finns att låna.
Tveka inte!! Ensam eller i grupp - Hör av dej nu!
Anmälan till Lena 011-17 32 28 lena.hagle@telia.com
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Gud talar också DITT språk
Den 27 januari hade vi besök av Gunnar Wrang, anställd på
Folk&Språk (den svenska beteckningen på organisationen Wycliffe
Bible Translators). Tillsammans med sin familj har han arbetat tio år
med att skapa ett skriftspråk för Mao-folket i Elfenbenskusten. Målet
var att ge dem tillgång till bibeln på sitt eget språk. De hann skapa ett
skriftspråk, ge ut ett antal böcker om hälsovård, djurskötsel med mera,
samt det slutliga provet Markusevangeliet. Nu är familjen tillbaka i
Sverige och översättningsarbetet fortsätter med lokala arbetare i den
mån läget i landet tillåter det.

I världen finns det idag närmare
7000 språk, enligt vad språkkartläggningar kommit fram till.
Någonstans runt 1000 av dessa
bedöms inte ha behov av bibelöversättning eller att bli skriftspråk, på grund av att
folkgrupperna som använder
dessa språk håller på att byta till
ett annat större språk.
Lotta Karlsson

Här följer tankar från läget i
världen, från Folk&Språks
tidning, sammanställt av Gunnar
Wrang:
Nu är det bara ca 2200 folk kvar
som väntar på att språkarbete ska
börja hos dem. För åtta år sen var
den siffran ca 3000. Alltså en drastisk och snabb minskning!
– Gud fortsätter att låta oss vara
en del i den största ökning för
bibelöversättning som världen
någonsin varit med om.
Så kommenterar Wycliffe Internationals ledare siffrorna för språkoch bibelöversättningsläget i
världen.

Folk&Språk-chefen i Sverige, Per
Kronlid, tillägger:
– Det gäller fortfarande att inte
ligga på latsidan om vi vill uppnå
målet att senast år 2025 ha
påbörjat språkarbete och bibelöversättning bland alla dessa
resterande 2200 språk.
– För Syd- och Nordamerika är det
särskilt glädjande att det nu,
bland indianfolk där, bara är ett
80-tal språk kvar att påbörja
arbetet med. Flera nationella
Folk&Språk-organisationer fokuserar på detta.
– I Afrika är det dock drygt 700
folkgrupper kvar som väntar på
att arbete ska påbörjas bland dem.
När folket får börja läsa och skriva
på sitt modersmål är det också
lättare att lära sig ett större nationellt eller internationellt språk.
Lokala modersmål och nationella
språk kompletterar varandra –
det är en synergieffekt i att satsa
på båda.
I Asien rör det sig om drygt 900
väntande språk. Och i Stillahavsområdet drygt 300.
I Europa finns Bibeln så gott som
på alla språk. Dock saknas den
fortfarande på flera teckenspråk –
bland annat gäller det större delen
av Bibeln på svenska teckenspråket.

Framsidan av en bok om sjukdomar
på Mao-språket, skriven av
Mamadou Diomande och Ann-Sofi
Wrang. Illustrationen är gjord av
Andreas Huettner.

– Var 4–5 dag påbörjas språkarbete i ännu en folkgrupp. Statistiken blir alltså glädjande nog
inaktuell varje vecka, kommenterar Per Kronlid.

Årsmötet 2008
”Vi har alla olika uppgifter.
Vi kompletterar varandra och bär
gemensamt fram Guds rike.”
Med de orden inledde Margaretha
Rudén årsmötet.
Sedan följde sedvanliga punkter
med bland annat ekonomi och val
av ledamöter.
Styrelse och församlingsmöte
hade arbetat igenom stadgar och
församlingsordning och uppdateringarna klubbades igenom.
Du som inte var där, men vill veta
detaljerna i besluten är
välkommen att ringa expeditionen
för att få ett eget exemplar av
protokollet.
BappeN. I kaffepausen avklarades ett annat årsmöte. Det är
barn- och ungdomsarbetet som
bildat egen förening. Detta för att
vara berättigade till bidrag från
staten.
Föreningen antog namnet BappeN
som syftar på baptistungdomen i
Norrköping. Styrelsen utgörs av
Barn- och ungdomsrådet. För den
här föreningen gäller samma som
för alla andra föreningar att det
går att vara stödmedlem. Låter
det intressant är du välkommen
att kontakta Vilhelm Ekhem.
Lotta Karlsson
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Långfredagsgudstjänst med
nattvard
Predikan: Margaretha Rudén
Musik: Berno Rudén, violin och
Gunnar Holm, orgel
Påskdagsgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Kören
Kyrkkaffe

Together (ekumenisk ungdomsgudstjänst) i Pingstkyrkan
Torgkaffe
Local Heroes i Vetekornet
Cafégudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Anna-Lena Josefsson och
Anna Rudén
Löfteslandet
Kyrkkaffe
Församlingsmöte

Torgkaffe
Sånggudstjänst
SOON Gospel
Lena Hägle, Anna Lena Josefsson
m.fl
Löfteslandet
Kyrkkaffe

Torgkaffe
Gudstjänst – Bråborgs 50-årsjubileum
Per Rikardson, Margaretha Rudén
Musik: Förenade Brass
Löfteslandet
mån
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Torgkaffe
Cafégudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Cattrin Wigge
Löfteslandet
Kyrkkaffe
Församlingsmöte

Togetherfestival i Kunskapsgymnasiet
Torgkaffe
Dedikationer
Fredrik Törnvall, gitarr och Linn
Svensson, sång
Nattvardsgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Kören
Löfteslandet

MåndagsÖppet i Immanuelskyrkan
Drabbad av livet Patricia TudorSandahl, författare och psykolog

Torgkaffe
Gudstjänst
Predikan: Leif Hallingfors
Musik: Bengt Gårsjö, cello
Kyrkkaffe
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18.00

10–13
11.00

11.00

10–13
18.00

19.00

10–13
11.00

Program
2 mars – 6 juni 2008

5

2 mars – 6 juni 2008

Program
6
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19.00

Nattvardsgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén

Valborgsfirande på Väsby
Sommarhem
Medtag paj och fikabröd

9.30–14 Städdag på Väsby Sommarhem
10–13 Torgkaffe
11.00 Tillsammansgudstjänst
Predikan: Vilhelm Ekhem m.fl
Kyrkkaffe
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Torgkaffe
Gudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Burundigruppen
Löfteslandet
Kyrkkaffe
Lova Herren, min själ
Sånger av Lennart Jernestrand
med kören
solist Erik Ström
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Together (ekumenisk ungdomsgudstjänst) i Baptistkyrkan
Gudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Karin Nordenö
Kyrkkaffe
Vårkonsert
Baptistkyrkans kör, SOON Gospel,
barnkör och musiker

17
18

Ungdomskväll i Vetekornet
Gudstjänst
Predikan Margaretha Rudén
Sång: Lena och Lovisa Hägle
Kyrkkaffe
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11.00

11.00

Nattvardsgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Lillemor Appelvang

Gudstjänst
Predikan: Sjukhuspastor Erik
Nihlzon
Musik: Förenade Brass
Kyrkkaffe
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Gemensam årskonferens i
Göteborg
Ekumenisk Gudstjänst
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Alla kulturprogram i samarbete med

Församlingens offerdagar
Påskhelgen

Insamlingar till Sv. Baptistsamfundet

16 mars. Ledarutveckling och utbildning

8 juni. Konferenskollekt

13 april. Insamling till Gideoniterna
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Hej på er!
Jag är så glad för solen har
knackat på min dörr och sagt hej
idag. Solen har faktiskt varit på
besök några gånger den här
veckan! Tyvärr så tycker jag att
den har lite för bråttom hem igen,
så jag försöker övertala min vän
att stanna lite längre nästa gång –
vi får se hur det går!
Precis som ni nog märkt har
vårens aktiviteter i kyrkan satt
igång nu äntligen, eller hur?
Löfteslandet, Tjejgruppen och
upptäckargruppen är våra tre
barn- och ungdomsaktiviteter!
Löfteslandet fortsätter precis som
vanligt med buskul, storsamling
och växthusgrupp – välkommen
dit! På tjejkvällen kommer vi bl.a.
ha Bibelstudier, tryck av tröjor,
klättring. Dessutom kommer vi
att avsluta terminen med en
sommarfest, det låter väl inte fel?

Ungdomssidan
Vi planerar också ett läger på
Väsby sommarhem under
midsommarveckan.
Har du förresten varit med på
Together någongång? Det är
ekumeniska ungdomsgudstjänster (från ungefär 13 år och
uppåt) – kika i programmet här i
tidningen så får du koll på tid och
plats!
Det kommer att vara en Togetherfestival den 4–5 april. Det innebär
härliga lovsångsmöten, predikningar, musik och chansen att
träffa nya och gamla kompisar i
stan.
Vi här i Baptist kommer att hålla
i en Togethergudstjänst klockan
20.00 den 9 maj. Häng med och
hjälp till!
Ha en riktigt härlig vår!
Kram/Tina

Upptäckargruppen ses en gång i
veckan, vi fikar, diskuterar och
drar iväg på ett eller annat
äventyr – så tid och plats kan
variera – kontakta Ville för att få
veta vad som gäller om du är
osäker!
Vi som ledare tycker att det är
kanonkul att få träffa er så känn
er varmt välkomna!

Hanna Hägle och Vilhelm Ekhem
serverar gott fika i luckan.

Torgkaffe i ungdomens regi
Den 19 januari var det kyrkans
ungdomar som stod för torgkaffet i
vårt café. Jag trotsade blåsten och
tog med mig datorn och församlingsarbete och satt och njöt
medan Petter spelade jazzpiano i
bakgrunden. Jag fick jobba ifred
utan att vara ensam och kaffekoppen fylldes på utan att jag
behövde resa mig.
Tack till alla som jobbade så hårt
och erbjöd precis vad jag behövde.
Siân Petersson

Petter Rylén fixar en trevlig och
avslappnad stämning i caféet.

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

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.

Vik Caféföreståndare
Ulla-Britt Olsson och
Harriet Åkesson
Tel. Café 13 58 32
www.vetekornet.se

Barn- och ungdomsledare
Vilhelm Ekhem
Tel. exp: 011-12 23 67
Mob: 0709-49 17 15

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

Pastor
Margaretha Rudén
Tel. exp: 011-12 06 30
Mob: 070-222 22 88

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