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Lovsångens teologi i Psaltaren. En vågad handling i tro
En av våra positiva upplevelser på Göteborgsmötet var ett
seminarium med Åke Viberg, lärare vid Teologiska Högskolan
Stockholm, med rubriken ”Lovsångens teologi i Psaltaren. En
vågad handling i tro.”
I Psaltaren möter vi många olika sätt att gestalta tro. Det går
att dela in psalmerna i klagosånger och lovsånger. De
kompletterar varandra men står också i konfrontation med
varandra. I klagosångerna anklagas Gud för något. Gud har
inte gjort tillräckligt. Det är inte den bedjandes fel. Där finns
en längtan efter förändring.
I lovsången är allt bra. Ingen förändring önskas. Egentligen
visar den på en väg som inte finns. Det är en vision vi sjunger.
Det är lovsången som fått starkast fäste i kristen tradition.
Ofta har dock lovsången tjänat som uttryck för underkastelse
och lydnad. Men i Psaltaren möter vi något helt annat, en tro
som vågar ge uttryck för något annorlunda, som ligger bortom
det till synes självklara. Lovsången påminner om den vision
om värld och kyrka som Gud har, och som kan gestaltas genom
oss. När vi läser Psaltarens lovsånger lyssnar vi in en gudstjänstfirande gemenskap och förstår att lovsången är mer en
handling än information, mer ett vågat steg i tro än visshet.
Hur kommer vi från Psalm 1 till Psalm 150, från naiv lydnad
till oförställd lovsång?
Ps 1 är lydnad framför allt – enkel, naiv, en vägledning till det
goda livet. Du gör ditt val.
Ps 150 är bara en lovsång. Den är också enkel och naiv. Här
anges inget skäl för lovsång. Här behövs inte längre några
bilder. Det är ett bejakande av Gud. En utveckling har skett.
Ps 25 handlar öppet och ärligt om lidandet. Livet är inte så
enkelt. Det finns inga mallar att lägga på livet.
I Ps 77 grubblar författaren över livets motsägelser. Varför är
vi alltid så introspektiva? Varför tittar vi bara på oss själva?
Första delen är en grubbelpsalm. Den andra delen är en

lovsång. Ps 77 är i
mitten på Psaltaren och
efter denna psalm är det
nästan enbart
lovsånger.
I Ps 103 visas tacksamhet för hoppet om
Guds trofasthet. Det är
en person som förstått
vad livet går ut på –
outgrundligt. Vi kan
inte ångra allt. Gud ger
oss inte vad vi förtjänar
– inte våra synders lön.
Gunilla o Stig Arlinger
Barmhärtig och nådig
är Herren,
sen till vrede och rik på
kärlek.
Han går inte ständigt till
rätta med oss,
hans vrede varar inte för
evigt.
Han handlar inte mot
oss som vi förtjänat,
han ger oss inte våra
synders lön.
Ty så hög som himlen
välver sig över jorden,
så väldig är hans nåd
över dem som fruktar
honom.
Psaltaren 103:8–11
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Musik i våra liv

Musik i gudstjänsten
Ingen predikant och gudstjänstledare i världen kan bara med hjälp
av det talade ordet uttrycka de
hemligheter som ryms i Gud och i
Guds rike.
Lars-Åke Lundberg
Detta är ett citat, som jag funnit i
en liten bok som heter ”Gudstjänsten – en gåva att upptäcka”
skriven av Björn Cedersjö och
Sune Fahlgren. Den har jag läst
och återkommit till många gånger
under årens lopp. Av ett av
kapitlen i boken vill jag här göra
en kort resumé. Här finns mycket
att tänka på och även en del
tankar, som är självklara. Det
kanske ändå kan vara bra att
precisera och uttrycka dem i
skrift.
Utan sång och musik kommer en
kristen gudstjänst inte till sin
fulla rätt. Därför har sångare,
musiker och körer en viktig roll att
fylla i gudstjänsten.
I bibeln händer det ofta att de som
vill beskriva Gud och Guds
gärningar glider över från de
gängse orden till sång och poesi:
”Vilket djup av rikedom, vishet och
kunskap hos Gud! Aldrig kan
någon utforska hans beslut eller
spåra hans vägar”.
Så utbrister Paulus mitt i sina
djupsinniga teologiska utläggningar i Romarbrevet 11.
Han vet att Gud inte låter sig
beskrivas med vanligt språk.
Många sidor av den kristna tron
uttrycks bäst genom poesi och
musik. Därför har Gud gett oss
musikens gåva. Det är inte utan
anledning som Bibeln innehåller
en hel bok med sånger, därtill den
längsta boken.

Musiken kan gå förbi många
spärrar och nå in i människans
innersta. Den uttrycker och
förmedlar budskap. Den bidrar till
en känsla av fest och högtid. Den
skapar gemenskap.
Inom svensk frikyrka har det
talade ordet av tradition haft en
dominerande ställning.
I äldre frikyrkolokaler hade talarstolen den centrala platsen. Till en
del berodde nog detta på en alltför
snäv tolkning av Paulusorden:
”Tron kommer av predikan…”
Närmare grundorden kommer vi
om vi översätter Rom 10:7 med
”Tron kommer av det som hörs…”
Och det som hörs i gudstjänsten är
inte bara predikan utan också
sång och musik.
Gudstjänsten är alltså en oupplöslig kombination av olika former
av kommunikation.
Bara en rätt balans mellan det
talade ordet, de musikaliska
uttrycken och andra konstarter
kan förmedla och gestalta trons
rikedom.
Sånggruppens/sångsolistens
uppgift
En kör, sånggrupp eller sångsolist
kan ses som församlingens musikaliskt övade del.
Genom sitt förberedande arbete
berikar den gudstjänsten både
med självständiga inslag och som
försångare och som stödjare av
församlingssången. När kören/
sånggruppen/sångsolisten bidrar
med självständiga inslag i gudstjänsten bör dessa utgöra en del av
helheten. Det gäller att följa
dagens tema så nära som möjligt.

Instrumentalmusiken
På samma sätt som ljusen,
färgerna, kyrkorummet, konsten
etc är ett uttryck för att Gud alltid
är ”något mera”, så kan instrumentalmusiken öka gudstjänstens
symboliska kraft. Den talar sitt
eget språk utan att förmedla ett
textinnehåll. På så sätt är instrumentalmusiken öppen och styr
inte tankar och känslor i en
begränsad riktning. Den ger
utrymme för att reflektera över
det som sagts i t.ex. predikan.
Församlingssången
Slutligen vill jag peka på det viktigaste musikaliska inslaget i en
gudstjänst: församlingssången.
I gudstjänsten är den gemensamma sången ett starkt uttryck
för samhörighet.
De som sjunger är inte längre
åskådare eller åhörare i gudstjänsten utan aktiva deltagare.
Därför är församlingssången
också en kraftfull symbol för
delaktighet i gudstjänsten. Den
betonar att gudstjänsten är hela
församlingens ansvar.
Församlingssången förmedlar
också, på samma sätt som
predikan, undervisning genom det
trosinnehåll som ryms i texterna.
Församlingssången är förkunnelse.
Här är det viktigt att poängtera
att alla kan och bör delta. Det
finns inget som heter fel eller
falskt när det gäller den gemensamma sången. Allas röst har här
lika värde och är betydelsefull.
Först när alla deltar blir församlingssången den manifestation,
som den är avsedd att vara!
Bengt Gårsjö
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Baptistkyrkans kör – mycket
mer än sång
I 16 år har det varit kören som
gäller för mig på onsdagskvällar.
Där har jag haft en plats, ända
från min ankomst till Sverige när
jag knappt kunde svenska, genom
barnafödande och trötta
småbarnsår, till nutiden där
äldsta barnet också är en
hängiven körmedlem. För även om
nutidens körmedlemmar kommer
från olika länder, generationer och
traditioner, förenas vi i sången.
Kören är en stor familj. Vi turas
om att fixa fruktstund och avslutning. Om någon är sjuk så ber vi
tillsammans, och högtider
uppvaktas med sång. Vi gläds åt
nya medlemmar och sörjer tillsammans när någon inte längre
kan vara med. Kören brukar göra
sommarutflykter till andra
församlingar och har också varit i
Riga ett par gånger.
Det är roligt att kunna sjunga och
ännu roligare att sjunga tillsammans med andra. Dirigenten
Bengt Gårsjö gör allt han kan för
att få oss att göra vårt bästa.
Körsångerna är ofta hämtade från
Bibeln och Bengt brukar fråga oss
vad sången egentligen handlar
om. Varje sång har sitt budskap
och det ska vi försöka förmedla.
Ibland sjunger jag för min egen
skull och funderar själv över
textens innebörd. Ibland sjunger
vi för människorna som sitter i

Gunnar Hemming dirigerar Förenade Brass i Riga.
Bild: Lars Ekenblom

bänkerna så att de också är delaktiga i musiken, men körens
uppgift är egentligen att sjunga
till Guds ära.
Repertoaren är i huvudsak svensk
musik men vi har också sjungit
sånger från Centralamerika,
Ryssland, klassiker på tyska och
latin, lettiska sånger ihop med vår
vänförsamling, och en del på
engelska. Kören är numera
stommen i Christmas Carolsgudstjänster som hålls på tredje
Advent varje år och som hålls helt
på engelska. Det gör att jag kan
klara av att fira jul i Sverige! Även
om svenska julsånger är väldigt
fina så finns det många i Norrköping som gärna vill sjunga in julen
på engelskt vis.
Siân Petersson

Medspelare i ett brassband
Ibland ser jag ”reklam” med texten
”Spelar du för mycket?” Mitt spontana svar blir nej – tvärtom.
Haken är bara att frågan handlar
om spel och dobbel, och sådant
ägnar jag mig över huvud taget
inte åt.
Jag vill alltså gärna spela lite
mera musik, men var sak har ju
som bekant sin tid. Nöjet har sin
tid och plikten sin. Just nu får det
räcka med två engagemang,
Förenade Brass och Frälsningsarméns dito.
Musik ska byggas utav glädje –
det ska vara roligt att spela. Det är
det inte alltid, men om en del är
roligt då kan man stå ut med det
mindre roliga också. För mig är
relationen till Jesus en komponent
i musicerandet. Jag förvaltar en
gåva jag fått av Honom och det får
också vara ett skäl att spela den
musik som läggs fram och i de
sammanhang som erbjuds.
När vi spelar i ”Frälsis” brukar vi
säga ”Ära åt Gud och glädje åt
människor”. För min del får det
gälla i Förenade Brass också.
Nils-Olof Persson

Baptistkyrkans kör sjunger i Ogre Baptistkyrka i Lettland.
Bild: Birgitta Kidblad

4
Soon and very soon, we are
going to see the King...
Med den förhoppningen startade
Anna-Lena Josefsson och jag
kören Soon Gospel för fem år
sedan. Jag personligen tycker att
gospel uttrycker så mycket glädje
och är ett utmärkt sätt att sjunga
till Herrens ära.
Varför just gospel?
Det är något med rytmerna, melodierna, rörelserna och att få ta i
för full hals som får en att må
extra bra – att vara på en körövning ger mig kraft att orka med
arbetsveckan.
När vi startade kom det fler sångglada personer än vi hoppats på
och sedan dess har kören vuxit,
speciellt denna termin och vi är nu
uppe i 34 medlemmar. Det är en
riktig släktangelägenhet då
föräldrar, barn, mostrar och
fastrar finns med och vi spänner
över generationerna, något som
ger kören en speciell karaktär.

Musik i våra liv
Våra sångtillfällen är främst
medverkan på gudstjänsterna i
vår församling men också i andra
kyrkor, vårkonserter och kulturnattsevenemang, medverkan på
körmaraton samt egna konserter.
Några medlemmar åker även till
Stockholms Gospeldagar och
Östra Husbys gospelhelg. Vi har
haft samarbete med Söderledskyrkans kör Holdin’ On och nästa
termin kommer Anki och Magnus
Spångberg för att göra ett gospelprojekt med oss. Detta ser vi
givetvis mycket fram emot.
Vi är mycket glada för familjen
Josefsson som agerar kompband
och förutom Amanda har vi haft
flera olika personer som spelat
trummor genom åren.
Att sjunga utantill är förstås en
utmaning, men det innebär att
kören är fantastiskt lyhörd för vad
en körledare kan hitta på...
Lena Hägle

Torgkaffe i Vetekornet
Lördagsförmiddag. Det doftar
kaffe. Utanför dörren till Café
Vetekornet väntar stamgäster på
att vi ska öppna. I dag är det Skärblackagruppen som ansvarar för
det praktiska. De har dukat upp
med hembakat. Klockan 11 är
lokalen fylld. Många sitter där de
brukar. Ändrad möblering
kommenteras och justeringar görs
efter goda råd från bl.a. Ulla. Nils
Magnusson skruvar upp en bordsskiva, en blompiedistal flyttas.
”Är det Josefssons idag?” frågar
Arne förväntansfullt. ”Idag blir
det Jacobsson–Gårsjö med Vers
och Visa och alla får bidra med
sång”, svarar jag.
Det är en stor variation på musikinslagen som kyrkans folk och
gårdsmusikanter svarar för.
Kanske en bra illustration till
skapelsens mångfald.
Psalm och sång är utlagda på
borden och under programpausen
väljs tre morgonpsalmer. Det blir
en stund av ”hela kyrkan sjunger”
i Vetekornet. Pastor Margaretha
kallar Vetekornet kyrkans
vardagsrum. En mötesplats där
man kan sitta ner och dela tankar
varje lördag. En möjlighet som ges
tack vare frivilliga insatser.
När det närmar sig stängningsdags dukar Världsbutiken upp
tårtor som inlämnats till recepttävling. En sångkvartett sjunger
och biskop Martin Lind, juryordförande, står i dörren, där nyss
Ingemar Zerpe gick ut nöjd med
den pianonot han fått av Bengt
Gårsjö i handen. Visst är det fint
att vara delaktig i ett musikcafé.

Soon ställer upp för Körmaraton i Hörsalen och
pianisten Anna-Lena är
100% fokuserad.
Bild: Billy Josefsson.
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Julotta
Predikan: Anne-Lill RosenbergEriksson
Körsångare från Baptist-, Metodistoch Immanuelskyrkorna
Julottekaffe, medtag julbröd

Julmusik
Betraktelse: Margaretha Rudén
Körsångare från Baptist-, Metodistoch Immanuelskyrkorna
Förenade Brass
Kyrkkaffe

Nyårsfest 31 december!

08.00

11.00

10–13 Torgkaffe
17.00 Christmas Carols
Sång: Kören
Servering

10–13 Torgkaffe
11.00 Nattvardsgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Karin Nordenö

Även underhållningen blir ett knytkalas. Den
som vill kan bidra med sång, musik, lek, spex,
reflektion, eller vad det nu kan vara.

Ta med ett bidrag till maten: Är du road av
matlagning lagar du en rätt som räcker till några
stycken. Gillar du att baka tar du med ett
bakverk. Är du inte road av matlagning kan du
med fördel ta med dig ingredienser till sallad.

20.00 tror vi det är dags att sätta oss till bords.

19.00 börjar vi tillsammans duka bord och ställa
fram den mat vi haft med oss.

lör
sön

13
14

DECEMBER
6 lör
7 sön

mån
lör
sön

12
17
18

Gemensam framtid? (se artikel)
Torgkaffe
Tillsammansgudstjänst
Barn och ungdomar
Kyrkkaffe
Medlemsmöte med lunch för
BappeN

Gudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Lovsångsgrupp
Kyrkkaffe

Alla kulturprogram i samarbete med

18.30
10–13
11.00

11.00

Gudstjänst i Metodistkyrkan
Predikan: Christer Johansson
Nattvardsgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Cattrin Wigge

Nyårsbön i Immanuelskyrkan
Betraktelse: Margaretha Rudén
Piano: Irina Söderberg
Nyårsfest i Baptistkyrkan

Missionsgudstjänst i Immanuelskyrkan
Predikan: Curt Olofsson
Sång: Espérance
Gudstjänst i Metodistkyrkan

Internationella missionen 25 januari.

Insamlingar till Sv. Baptistsamfundet

Årsmöteshelgen 7–8 februari.

Församlingens offerdagar
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11.00

19.00
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18.00
18.30
10–13
11.00

mån
tor
10–13

18.30
19.00

JANUARI
22 tor
23 fre
24 lör
25 sön

26
29
lör

17.00

31

Öppen rådskväll (se artikel)
Kreativ fredag
Torgkaffe
Missionsgudstjänst i Café
Vetekornet
Baptistsamfundets internationella
mission i centrum
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Burundigruppen
Löfteslandet Kyrkkaffe
Sjung min själ
med kören

18.30
10–13
14.00

11.00

Nattvardsgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Musik: Nils-Olof Persson trombon
Löfteslandet

Gemensam framtid?
Eftertanke i Café Vetekornet
En samtalskväll om livet
Torgkaffe

fre
lör
11.00

FEBRUARI
1 sön

6
7
sön

18.30
10–13
11.00
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mån
lör
sön

Kreative fredag
Torgkaffe
Församlingens årsmöte
Servering
Sånggudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Kören med Hans Åberg
Löfteslandet
Kyrkkaffe

9
14
15

Gemensam framtid?
Torgkaffe
Gudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Lillemor Appelvang
Kyrkkaffe

mån
tor

10–13

18.30
19.00

18.30
10–13
11.00

Gemensam framtid?
Eftertanke i Café Vetekornet
En samtalskväll om livet
Torgkaffe

Kreativ fredag
Torgkaffe
Gudstjänst
Predikan: Leif Hallingfors
Sång: Anna Rudén
Kyrkkaffe

fre
lör
sön

23
26

lör

20
21
22

28

6
7

sön

fre
lör

11.00

18.30
10–13

11.00

Nattvardsgudstjänst
Predikan: Pastor Edgars Godinš
från Riga
Margaretha Rudén
Sång: Kören med Helene och Eliza
Godina
Löfteslandet
Kyrkkaffe

MARS
1 sön
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Kreativ fredag
Torgkaffe
Östgötadistriktets årsmöte
Gudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Gospelkören Soon
Löfteslandet
Kyrkkaffe
Sjung min själ
med Gospelkören Soon
17.00

Alla kulturprogram i samarbete med

En envis idé
Jag vet inte exakt hur och när idén
kom till, men jag vet att jag berättade om den för Margaretha i
våras. Idén kombinerar flera
behov som det talas om då och då.
Behovet att träffas och prata
gärna över generationsgränserna,
behovet och önskan att läsa
bibeln, ett behov av att ge uttryck
för det man tänker och känner och
inte minst behovet(?) att fika.
Dessutom hade idén potential att
ge tillfälle att i förväg reflektera
över söndagens texter och kanske
locka deltagare att komma även
på söndagen. Jag visste inte
säkert vad jag skulle göra med
idén och om det var bara jag som
tyckte att den var bra. Nu vet jag
vad jag har gjort av idén men jag
är fortfarande inte säker på vad
andra tycker om den.
Idén jag hade utmynnade i
Kreativ fredag. Fika, bibelläsning,
samtal runt texten och någon aktivitet utifrån bibeltexten är de fyra
delarna som tillsammans med
deltagarna blir Kreativ fredag.
Deltagarna ja, det har i skrivande
stund varit som mest nio personer
vid ett tillfälle och åldersspridningen har varit från nio till dryga
nittio år. Några har kommit en
gång medan andra har återkommit.
Du som ännu inte tagit chansen
att komma kanske undrar vad det
är vi gör varannan fredag. Vad vi
gör kan jag inte svara på eftersom
det enda som är förutbestämt är
vilka texter som ska läsas i och
med att vi följer kyrkoårets föreslagna texter. Däremot kan jag
berätta vad vi har gjort hittills
under hösten. Den första träffen 5
september läste vi bland annat om
när Jesus uppväcker en liten
flicka och säger åt hennes
föräldrar att ge henne något att
äta. Därefter bakade vi bröd som
sedan har ätits på de andra träffarna. Den andra träffen handlade
en av texterna om skatten i åkern.
Då fokuserades aktiviteten på vad
som känns värdefullt i vår tid.
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Fredagen den 3 oktober läste vi
om änglar på både svenska och
engelska eftersom vi hade deltagare från Storbritannien. I
texterna för den gången stod det
en del om olika naturmaterial och
därför använde vi lite olika naturmaterial och lim för att göra något
som hörde ihop med det vi läst och
söndagens tema. Gången därefter
handlade om förlåtelse. Utifrån
temat ”Förlåtelse utan gräns”
hade jag valt att vi skulle dekorera
tvättlappar. Detta eftersom förlåtelse är en form av rengöring
invärtes och tvättlappar som kan
används vid rengöring av utsidan
fick symboliskt synliggöra det
osynliga. Den senaste gången var
temat ”Vårt evighetshopp” och den
praktiska aktiviteten cirklade
omkring symboler för evighet
(cirkeln) och hopp (grönt och
ankare).
När jag sitter och skriver det här
är det två datum kvar av de träffar
som planerades in för Kreativ
fredag. Idén som kom och bosatte
sig i mig har snart fått en termin
på sig att visa vad den går för och
jag har bestämt mig för att ge den
en termin till för att få fäste hos
fler. Så vill och vågar du pröva på
ett aktivt sätt att förbereda dig
inför söndagens predikan finns det
7 fredagar inplanerade med start
23 januari och därefter varannan
vecka fram till 17 april.
Välkommen!
Karin Nilsson

Foto: Karin Nilsson
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Rådslag för ekumenik
Lördagen den 18 oktober samlades
ca 50 personer från 27 församlingar i Rissnekyrkan, Sundbyberg, till ett rådslag i ekumenik.
Från vår församling deltog jag och
Märta Wigg. Under dagen höll
Karin Wiborn, Christer Daelander
och Lars Dalesjö varsitt anförande
och däremellan gavs tid för gruppdiskussioner som sedan kort
presenterades för alla. Syftet med
rådslaget var att de anställda på
samfundet och missionstyrelsen
skulle få höra församlingarnas
syn på den avsiktsförklaring som
det togs beslut om på Göteborgsmötet och arbetet vidare. Jag hade
väntat mig att de flesta medverkande skulle vara positiva till
arbetet med en gemensam framtid
och förvånades över att många
var, om inte negativa, så i alla fall
hade en del frågor och var något
tveksamma till tanken att bygga
en gemensam ny kyrka/samfund.
Många av frågorna rörde sig runt
hur friheten kan komma att
påverkas, både den personliga och
församlingens. Andra frågeställningar gällde identitet, dop,
medlemskap och de internationella relationerna.
Karin, Lars och Christer svarade
på några av frågorna men erkände
att det inte finns svar på allt och
vissa saker kommer kanske inte
att bli lösta. De tog till sig
synpunkterna inför det fortsatta
arbetet.

Gemensam framtid?
På samfundsnivå har tre arbetsgrupper bildats som ska arbeta
vidare med de frågor och problem
som finns med bildandet av en ny
kyrka.
En grupp arbetar med teologin, en
annan jobbar med församlingsrelaterade frågor som församlingssyn, medlemskap osv. och den
tredje gruppen har i uppgift att
titta på lösningar för de internationella kontakterna och
uppdragen.
Dessa grupper ska komma med
rapport i februari nästa år. Under
tiden kommer det att hållas
samtal i församlingar och distrikt
samt några regionala konferenser
som annonseras i Sändaren.
I december kommer det att vara
ett gemensamt presidiemöte och i
mars 2009 kommer styrelserna
samlas för ett gemensamt möte.
Beslut om hur man ska fortsätta
kommer att tas på årskonferenserna 2009.
Blir det ett ja till en gemensam
framtid kommer arbetet att intensifieras med hur den framtiden
ska se ut. Detta gäller på såväl
samfunds- som församlingsnivå.
Därefter är målet att beslut ska
tas 2012 om denna framtid.
Det ska också upprättas en
hemsida, där vi kan gå in och
finna mer information:
www.gemensamframtid.se.
Leif Hallingfors

Samtal om Gemensam
Framtid?
Metodistkyrkan, Baptistsamfundet och Missionskyrkan har
länge närmat sig i samtal och
samarbete. En avsiktsförklaring
antogs vid ”Göteborgsmötet 2008”.
Det talas inte om samverkan eller
samgående. Möjligheter till
bildandet av en ny gemensam
kyrka skymtar.
Vilka är egentligen motiven för ett
nytt kyrkosamfund? Hur fungerar
vi gemensamt på det lokala
planet? Frågorna är många.
Hos många finns ett behov att
samtala omkring alla dessa
frågor. Därför inbjuder vi dig från
Metodistkyrkan, Immanuelskyrkan, Vidablickskyrkan och
Baptistkyrkan att delta i en
samtalsgrupp (samtalsgrupper)
med utgångspunkt i ”Gemensam
Framtid” och avsiktsförklaringen.
Materialet finns att hämta på
www.missionskyrkan.se
eller kontakta någon av församlingarna.
Du är välkommen måndagen den
12 jan 2009 till Café Vetekornet.
Vi börjar kl. 18.30 med en kopp
kaffe/te och inleder samtalet kl.
19.00. Vi beräknar att avsluta kl.
20.15. Vi samlas totalt fyra
måndagar: 12 jan, 26 jan, 9 feb och
23 feb. Vill du veta mera, kontakta
Gunilla Arlinger tel. 33 70 39 eller
Solbritt o Ulf Granberg tel.
16 38 88.
Välkommen!

Öppna Rådsmöten
Råden kommer att ha öppna
möten om församlingens framtid
med utgångspunkt ifrån samtalen
på Limmernäs. Det kommer att
ske samma kväll, torsdagen den
22 januari 2009 kl 18.00. Café
Vetekornet är öppet så att man
kan köpa fika under kvällens
gång. Kom och delta i diskussionerna i det råd som ligger dig
närmast.
Styrelsen

Församlingsnytt
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Valkommittén
Arbetet inför årsmötet har påbörjats. Du som vill ta på dig en ny
uppgift, byta eller behöver ta en
paus från ditt förtroendeuppdrag,
måste kontakta valkommittén.
För att de ska få tillräckligt med
tid för att finna ersättare behöver
de få besked senast till Luciadagen. Valkommittén består av:
Bernt Appelvang, Nils-Olof
Persson, Märta Wigg och Cattrin
Wigge. Hör av dig snarast!
Glöm inte församlingens årsberättelse! Bidrag senast 6 januari till
sianpe@gmail.com. Tack /Siân

ADRESSKALENDERN
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Förändringen fortsätter i
källaren
BU har tillsatt en liten grupp som
ska ta fram ett förslag på hur vi
ska göra i ordning källaren.
Förslaget kommer att omfatta
golv och inredning i det stora
rummet, växthusen och musikrummet (tidigare ”lyorna”).
Gången mellan trapphuset och det
stora rummet kommer delvis att
beröras.
För att förslaget ska bli så bra som
möjligt för alla som använder
källaren, behöver vi få veta vad
som behövs för de olika aktiviteterna som pågår där. För att
planera när arbetet kan utföras
behöver vi även få veta när aktiviteter pågår. Ta kontakt med Karin
Nilsson och framför dina åsikter
och behov.

Ekonomirapport

Nu har det snart gått två år sedan
vi flyttade från vår gamla butik i
Klockartorpet till nya, stora och
ljusa lokaler på Finspångsvägen
27.
Givarna är generösa, kunderna
strömmar till, försäljningen går
bra och dagskassorna ökar. Det
medför att vi behöver bli flera som
delar på jobbet med t ex mottagning, uppackning, prismärkning,
att med hjälpsamhet och glada
leenden betjäna våra kunder,
brygga kaffe, bre smörgåsar och
servera i caféet samt stå i kassan
och ta betalt.
Kom och hjälp! Bli en i laget, möt
trevliga arbetskamrater och
kunder! Kom, gärna ofta, regelbundet en gång per vecka eller per
månad eller någon gång då och då!
Känn Dig stolt och glad för att Du
gör vad Du kan för att hjälpa
medmänniskor i fjärran land som
behöver barnhem, skolor och
utbildning, hälso- och sjukvård.
Har Du inte tid och ork att komma
till butiken och hjälpa till, kanske
Du kan baka bullar och kakor och
skänka till vårt café. Och framförallt: Bed om välsignelse, kraft och
glädje för både personal och
kunder!
Vår föreståndare, Christer
Morath, har erfarenhet som
missionär i Tanzania och vet att
pengarna från Bröd till bröder –
Ge för livet gör skillnad.
Vi har försäljning onsdagar
14.00–18.00 och lördagar 10.00–
14.00, men hämtning och mottagning av varor och annat arbete
pågår måndag–fredag 08.00–
16.00. Vårt telefonnummer är
011-17 16 00.
Jesus sa: Allt vad Du har gjort för
en av dessa minsta, det har Du
gjort för mig.
Aina Hemming
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Ungdomssidan

Trekyrksträff
Representanter för Metodistkyrkan, Missionskyrkan och
Baptistkyrkan träffas regelbundet
för att lära känna varann och
diskutera gemensamma frågor.
Vid två tillfällen under hösten har
jag och Anna Rudén representerat
vår församlings ungdomsarbete
vid dessa träffar. Det har varit
intressant att få inblick i hur situationen är för de andra församlingarna. Ett mycket konkret
resultat av dessa träffar är att
metodistförsamlingen kommer
inbjuda oss andra till en ledarträff
i mars. Förhoppningsvis får vi då
besök av någon från equmenia.
Lotta Karlsson

Teatergruppen
I skrivande stund var det tre
dagar sedan teatergruppen satte
igång här i kyrkan. Det är en
grupp för killar och tjejer mellan
nio och fjorton år – och det är nio
stycken mycket engagerade deltagare! Här spelar vi teater, dansar,
sjunger och har kul.
Den här gruppen är även en del av
mitt projektarbete i skolan. Alla
treor på gymnasiet har ett s.k.
projektarbete. Tanken är att vi
har 100 timmar på oss att göra
någonting valfritt som är knutet

till det program vi går – i mitt fall
estetiska programmet med teaterinriktning. Vi får handledning
under den här perioden, men allt
arbete såsom planering, genomförande och utvärdering sker individuellt. Det känns jätteroligt att
få arbeta med den här gruppen och
jag tror nog att vi alla kände oss
glada och nöjda efter vår första
träff.

Tonår startar igen 30 jan kl 18.30
med aktiviteter varannan fredag.

Slutprodukten blir en liten föreställning söndagen den 16 mars
kl. 11.00 här i kyrkan. Mer information kommer!

18 januari
Tillsammansgudstjänst med
medlemsmöte
Efter tillsammansgudstjänsten hoppas vi att alla
med intresse för BappeN
stannar för medlemsmöte.
Programmet är ännu inte
klart, men vi kommer att äta
tacos tillsammans.

Tina Rudén

Kalender
13 dec – Luciatåg i
caféet för alla barn
och ungdomar som
vill. Övning kl 9.30.
12–13 dec
together nkpg 08 –
ungdomsfestival i
Pingstkyrkan
Löfteslandet 10.45
och till gudstjänstens slut:
1 feb, 8 feb, 1 mars, 8
mars, 15 mars, 22
mars, 28 mars (Tillsammansgudstjänst).

Tokiga lekar vid ledarfest i november för alla som har
hjälpt till med barn- och ungdomsarbetet under året.
Känner ni igen dem? Bild: Hans Karlsson.

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
Åsa Disefjord
Tel. Café 13 58 32
www.vetekornet.se
Övriga telefonnummer
Café, kök, kyrktorg och musikrum 13 58 32

Expeditionen är öppen tis–tors 8.30–
9,30, 10.00–11.30, 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
Barn- och ungdomsledare
Vakant
Exp. sekreterare
Siw Johannesson
Tel. exp: 011-12 08 46

Gemenskap
Redaktionskommitté:
Gunilla Arlinger,
Leif Hallingfors,
Lotta Karlsson,
Siân Petersson,
Tina Rudén,
Elisabeth Strömberg
Ansvarig utgivare:
Claes Jönsson
Tidningen är tryckt i
offset på Ringqvist
Tryckeri Norrköping
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