GEMENSKAP
baptistkyrkan i norrköping

Vår församling i framtiden
Om den första församlingen står det att ”alla de troende
älskade varandra och var eniga i allt och ingen tyckte att det
han ägde var hans eget, utan alla delade med sig av vad de
hade. (---) Ingen av dem saknade något. Alla som ägde mark
eller hus sålde det, och lämnade pengarna till sändebuden
som delade ut åt var och en allt efter deras behov.” (Apg. 4:32–
35, Nya Levande Bibeln)
Vilka grundläggande behov har vi? Vi behöver mat, kläder,
medmänsklig omsorg. Vi behöver röra på oss för att må bra.
De flesta i vår församling har det vi behöver för vår materiella
tillvaro. De materiella tillgångarna är inte så ojämnt fördelade att vi alla behöver sälja allt för att vi ska få jämvikt.
Däremot önskar jag att vi levde närmare varandra så att vi
kan se när någon hamnar i knipa och behöver vår hjälp. De
flesta av oss har mer än vi behöver och kan hjälpa en broder
eller syster när det kör ihop sig.
I vår tid är det kanske oftare behov på det personliga planet vi
behöver hjälp med än ekonomiskt. Det är som om välfärden
gjort att vi fått ett samhälle där omsorgen om medmänniskan
kommit bort. Där tror jag att vi som församling har något att
komma med.
Församlingen är en stor familj med olika åldrar där vi får ge
och ta över generationsgränserna. Jag tror vi skulle kunna
använda oss mer av den förmånen.
Sen har vi olika behov utifrån våra livssituationer. Vilka
behov har du? Tänk efter inför höstens församlingshelg och
dela med dig.
Lotta Karlsson
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Bråborg 50 år, en kulturell betraktelse

Jag minns hur vi som 11-åringar
kastade oss över Ljunga och
Gerten från våningssängarna i
Asptorp och brottade ned dem. Jag
minns hur vi smög i det höga höstgräset runt den gamla husgrunden bakom stugan. (Just den
bergklacken var det jag saknade
mest av allt hemifrån när jag var
ett år i utlandet i 20-årsåldern.)
Jag minns misslyckade försök att
upphetta burksoppa på Falkens
patrullspis, men också triumfatoriska segrar i femkamp med hjälp
av torrt granris och välspäntade
vedstickor när arbetsdelningen
blivit fulländad. Jag minns
dimhöljda lägerbål och trånande
ögonkast i smygande nattkyla.
Jag minns vackra och vilda sånger
och nattliga hyss och allianser på
storläger. Jag minns ett slagsmål
om en kolbulle inom den patrull
som glömt att ta med maten på en
kanothajk i Hälsingland.

motvilligt och subtilt
inkorrekt. De mest
urvuxna och slitna skjortorna var högst i status
och vi kunde inte sluta
skratta åt hur andra
scouter klädde sig
korrekt. Våra förtjänsttecken syddes inte på,
utan sågs mera som ett
minimum som man inte
behövde visa att man
levde upp till.

En fras som var i allmänt
bruk var: ”Det ger sej”,
vilket betydde att man
inte skulle oroa sig för
eventuella problem. Men
på ett osynligt tecken
kom koncentrationen,
när den verkligen
behövdes, ansåg vi. Alla
hade smeknamn, i något
F.d. Camp Counsellor i Maine, USA, vid
fall öknamn. Detta
hemkomsten 1980.
betydde att i kåren var vi
alla kamrater och
Renlighet var inte viktigt. Jag
kallade alla mig byfåne. Men på
jämlika. Paradoxalt nog gav detta
minns hur Gamen sågs på bild i
ett vänligt sätt. Vissa vuxna lyckoss friheten att vara oss själva och
ett reportage i NT från daglägret
ades få både vår respekt och våra
visa oss mycket olika. T.ex. kunde
på Väsby sysselsatt med primitiv
sympatier. De har varit till stor
Skinkan komma på hajk i vita
matlagning. Bildtexten löd stolt:
hjälp som roll-modeller i mitt liv,
jeans och s.k. ”träpåknyt” som
”Det här skulle hälsovårdskanske i andras. Vissa vuxna
hans mormor stickat.
nämnden se!”
kunde lyssna till oss yngre så att
Vi var rädda för att avvika från
Klädkoden visar hur bråborgarna
det blev lätt att tala och tänka
det omgivande samhällets koder.
förhöll sig till formella normer.
fritt.
T.ex. ville vi inte bli sedda på stan
Sättet att bära scoutskjorta var
Scoutingens pedagogik är att lära
med hajkutrustning och
genom att göra. Otacksamt var det
ryggsäck eftersom vi
att föreläsa om hur ett tält skulle
upplevde att det var
sättas upp. En ledare som gjorde
ocoolt. Ungdomskuldet fick veta att han använt ordet
turen definierar sig
VA femti gånger under de fem
delvis genom att man
minuterna det tog. Bättre var det
inte gör så som föräldatt bara sätta igång. Fenomenalt
rarna säger att man ska
var det att vara blöt och kall och
göra och det var tvekmyggbiten på Limmernäs och på
samt vad scoutsymbodet sättet komma ihåg att hålla
lerna kommunicerade.
ordning på grejerna och gräva
Att vara ledare i
vallgrav runt tältet. Likaså lärde
Bråborg var en god
sig Skinkan att inte glömma sina
träning inför liknande
smörgåsar så småningom på
uppdrag i vuxenlivet.
hajkerna.
Man var ständigt ifråVi lärde oss att sjunga sånger och
gasatt. När jag fick
att framträda med sketcher
spela rollen som
byfogde på ett läger
Sjukvårdskväll med miniorscouter, 1974.
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och att bli utskrattade inför stora
grupper. Vi blev bra på volleyboll
och vann de flesta tävlingarna på
de läger vi var med på, om jag
minns rätt. Vi lärde oss också att
det inte gjorde oss ett dugg bättre
som människor att vi vann.

Församlingsläger på
Limmernäs

I spänningsfältet mellan naturen
och civilisationen hotade alltid
naturen att ta över. Ute i skogen
är man lycklig och enkel, ofta trött
och hungrig, mera sällan filosofisk. Efter en kort helg var man
inpyrd med hajklukt och hade tillägnat sig råbarkade vanor. En
längre utflykt innebar allvarlig
förvildning. Men det var skönt att
ligga i ett varmt bad på söndagseftermiddagen och äta mammas
fläskfilégryta. Vi tränades i att
reda oss i alla väder och att överleva med hjälp av kunskap och
kreativitet.

Lördag 6/9
9.00 Avresa
10.00 Start med termosfika
Praktisk info
Rumsplacering
11.00 Pass 1
12.30 Lunch
13.30 Pass 2
15.00 Fika
15.30 Pass 3
17.00 Fri tid
18.00 Middag
20.00 Lägerbål
21.30 Film/kvällsfika

Det ansågs passande och naturligt
att s.k. avslutningar hölls sist om
kvällarna och på scoutmöten i
veckorna i scoutlokalen. Men de
borde hållas ganska korta, tyckte
vi. Vi bad scoutbönen och brölade
Riddarropet där i den dammiga
källaren när panelluckorna med
det surrade björkkorset var
öppnade. Kanske startades det
elektriska lägerbålet också.
Vi befann oss mellan församlingen
och yttervärlden och var känsliga
för förskjutningar i balansen dem
emellan. Utomstående och församlingsbarn möttes i en accepterande kultur (på vissa villkor) där
alla då och då gjorde bort sig, men
fick vara med ändå. I denna fina
balans kunde vi utvecklas och
fostras till accepterande och lite
tuffa människor som kunde ta
steget både utåt och inåt när tiden
var mogen.
Erik Hemming
februari 2008

Arbetet med vårt läger har nu
börjat på allvar.
Schemat för helgen ser i detta
skede ut som följer:

Söndag 7/9
8.00 Frukost
8.30 Rumstömning
9.00 Redovisning/tankar från
lördagens pass
11.00 Gudstjänst
12.30 Lunch
13.30 Slutstädning
Innehållet i passen är för tidigt att
skriva något om men på något sätt
kommer det att handla om vår
församling.

Det är viktigt att så många som
möjligt deltar i diskussionerna
under lägret.
Vi kommer dock att ordna aktiviteter för barnen. Eventuellt blir
det även lite aktiviteter för vuxna
som vill följa med utan att direkt
vara engagerade i församlingen.
Exakt kostnad vet vi inte heller i
nuläget men preliminärt handlar
det om följande:
Boende – ca 100 kronor/person
Mat – ca 150 kronor/person
(Ordnas av några medlemmar i
församlingen)
Resa – görs upp i respektive
fordon, uppskattningsvis 50-150
kronor/person
Anmälan till lägret sker till expeditionen, senast 15 augusti:
Tel. 011-12 08 46 eller e-post
baptist.norrkoping@crossnet.se
Det går även att skriva en lapp att
man anmäler sig och lämna den
till Siw på expeditionen.
I anmälan ska stå om man har
behov av transport till
Limmernäs. Ange även behov av
specialkost.
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Intervju med Elsa Svensson,
snart 90 år
Det hörs att du inte kommer
härifrån – var växte du upp?
Jag är från Blekinge och även om
jag flyttade hemifrån vid 17 år så
går ränderna aldrig ur!
Började du arbeta direkt?
Nej, jag utbildade mig till Betelsyster och mitt första arbete var
på Mödraföreningens ålderdomshem. 1944 var jag stationerad i Norrland för att hjälpa till
med alla flyktingar som kom till
Sverige från Ryssland och
Estland. Det var en spännande tid
men de var i bedrövligt skick.

i Skärblacka. Vi var väldigt engagerarad i kapellet och han predikade ofta där.
Det var en jobbig tid, jag hade fyra
barn hemma.
När min mangick i pension flyttade vi till Vingåker och sedan tillbaka till Norrköping 1985.

Jag trivs fantastiskt bra. När det
inte är så mycket löv ser jag min
kyrka från fönstret. Jag är så
lycklig.
Intervjuad av Siân Petersson

Det var en bild på dig i NT där
du satt vid en dator!
Ja, jag är mycket på Granens aktivitetscentrum och en av dagarna
visade de upp en dator. Jag förstår
ingenting men tycker det är
fantastiskt med datorer – där kan
man läsa om baptister över hela
världen.

Jag har hört att du var gift
med en pastor.

Vad är det viktigaste med
kyrkan?

Ja, jag var pastorsfru i 10 år,
sedan fick min man jobb på bruket

Gemenskapen. Och människor
som man kan be tillsammans med.

Familjen Ozolini kommer
tillbaks den 5 augusti

Yngst i familjen är Katrina, 17,
som spelar violin och sjunger.

Det har blivit tradition att få
lyssna till den musikaliska
familjen, som reser på turné i sin
lilla buss varje sommar. De
sprider glädje omkring sig med sitt
musicerande! Här kommer en
liten presentation av familjen:

Martha har en syster som de
senaste åren följt med. Hon heter
Anita Circse och undervisar i flöjtspelandets ädla konst.

Egils är pastor och arkitekt och
kör för det mesta bussen.

Du bor nära stan – trivs du
här?

Besöket blir kort i år, och de är här
endast 5 augusti, så då vill vi
ordna en konsert, som troligtvis

blir i Baptistkyrkan. Planera
redan nu in den kvällen! De har
stadigt blivit bättre för varje år!!
Alla utom mamma Martha pratar
engelska, så prata gärna med dem!
Martha pratar tyska.
Varmt välkommen till konserten
den 5 augusti kl 19.00!
Gunilla och Åke Skogwik

Martha är organist och pianist.
Det är hon som sätter ihop musikprogrammet. Numer kanske hon
har lite konkurrens från Peteris
(21 år), som nog själv väljer, vad
han ska spela. Han är en lovande
cellist och studerar vid Musikakademin på sitt andra år.
Elize (23 år) spelar gitarr men är
framförallt konststuderande vid
konstakademin. Hon vill bli arkitekt men målar också.
Mattis (19 år) spelar tvärflöjt och
saxofon, men hans hjärta finns
visst i fotbollen. Trots allt följer
han med familjen.

Familjen Ozolini med moster Anita konserterar i Kuddby Kyrka.
Foto: Åke Skogwik
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1

11.00

18.00

11.00

11.00

12.30

11.00

Gudstjänst i Metodistkyrkan
Predikan: Christer Johansson

Vi klär midsommarstången på
Väsby sommarhem
Midsommarfirande på Väsby
sommarhem
17.00 Midsommarstången reses.
Dans kring midsommarstången
18.00 Lövskrindefärd för barn och
vuxna
19.00 Programtimme
Kaffeservering och lotterier under
hela kvällen

Gudstjänst
Predikan: Ann-Lill RosenbergEriksson
Sång och musik: Jackie Leiby och
Siân Petersson
Kyrkkaffeutfärd till fam. Skogwik,
lilla Mariehof

Gemensam årskonferens i
Göteborg
Nattvardsgudstjänst i
Immanuelskyrkan
Predikan: Erik Nilzon

Nattvardsgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Lillemor Appelvang
Extra församlingsmöte
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JULI
1

29

Gudstjänst i Immanuelskyrkan

Sommarsånggudstjänst
med Lars och Monica Arvidson
Kyrkkaffeutfärd till Väsby Gård

Gudstjänst i Metodistkyrkan

Nattvardsgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Musik: Nils-Olof Persson, trombon
Kyrkkaffeutfärd till Väsby
sommarhem

Eftertanke – En samtalskväll om
livet med Margaretha Rudén på
Väsby sommarhem.
Servering

Gudstjänst i Immanuelskyrkan
Predikan: Ann-Lill RosenbergEriksson

Alla kulturprogram i samarbete med
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Nattvardsgudstjänst i Metodistkyrkan
Predikan: Christer Johansson

AUGUSTI
3 sön

10

11.00

11.00

Gudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Anna Rudén

Augustifest
Torgkaffe i Café Vetekornet

11.00

11.00

Samlingsgudstjänst med
nattvard
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Kören
Kyrkkaffe

10–14

Gudstjänst
Predikan Margaretha Rudén
Sång: Cattrin Wigge

Musik i sommarkväll
Fam Ozolinis från Lettland
Gudstjänst
Predikan: Nils-Olof Persson
Musik: Bertil From, klarinett
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Ansvar Kolmårdskyrkan
Församlingsläger på
Limmernäs
Gudstjänst på Limmernäs
Medv. Margaretha Rudén, lägerdeltagare

Alla kulturprogram i samarbete med

Församlingsläger

6-7 september på Limmernäs
Anmälan till expeditionen
senast 15 augusti.
Läs mer på sida 3

Församlingens offerdagar
31 augusti

Insamlingar till Sv. Baptistsamfundet

1 juni. Konferenskollekt
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Ungdomssidan

Tack Ville!

Togethergudstjänsten

Väsby dagläger

För ett och ett halvt år sedan hade
vi ett möte angående att anställa
en ny ungdomsledare. En av våra
yngre i församlingen lyssnade
uppmärksamt på när vi berättade
om att Ville sökt tjänst hos oss och
räckte upp sin lilla hand och
förklarade högtidligt att ”vi borde
ge grabben en chans”. Sagt och
gjort - Ville började jobba hos oss
och de här ett och ett halvt åren
har gått fort. Det har varit en tid
där idéerna har sprudlat och vi
har ökat vårt samarbete med de
andra ungdomsgrupperna i vår
stad. Vi är jätteglada för det
arbete du lagt ned och önskar dig
lycka till med ditt nya jobb!

”Hur många ska vi räkna med till
fikat?” frågade jag Ville när Anna
och jag skulle handla dagen innan
den ekumeniska gudstjänsten.
Han svarade ”runt trettio” och vi
handlade. Strax före klockan åtta
började folket komma och våra
beräkningar visade sig stämma –
en liten stund i alla fall…Vi blev
nämligen runt 100 stycken!

I år kommer Väsbylägret att se
lite annorlunda ut jämfört med
tidigare år. De lite äldre deltagarna kommer att börja sitt läger
redan på söndagen och bo kvar
ända till torsdag. De kommer att
vara ute och paddla kanot och lära
sig hur det går till att bo en vecka
i skogen, t ex hur man bygger ett
vindskydd och lagar mat utomhus.
Många härliga äventyr och mysiga
lägereldskvällar väntar dem
alltså. De lite yngre barnen ska ha
ett lite mindre läger (måndag–
onsdag) men precis lika roligt –
där de både ska få ha sin egen tid
på sommarhemmet med bad,
pyssel, matlagning och annat –
men också få följa med den större
gruppen och t ex paddla.

Det blev en härlig gudstjänst, med
mycket lovsång, predikan av Ville
och nattvard.
Nere vid fikat spelades det spel
och mystes. Så vi är jättenöjda och
längtar till nästa gång!
Tina Rudén

Anna Rudén

Tina Rudén

Together –
ungdomar firar
tillsammans.
Vänster:
lovsångsbandet.
Höger: ett
fullsatt café.
Foto: Tina
Rudén

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
Vakant

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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