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Jesus Kristus öppnar livets rum för sökaren!
När Jesus öppnar livets rum för sökaren handlar det om Guds
rike. Det handlar om vatten, om rening, om nytt liv, och om
delaktighet av den heliga Anden.
Till livets rum med Jesus Kristus hör dop och tro. En del av
oss har burits fram som spädbarn för att få del av det heliga
dopet. Andra har själva i trons kraftfält tagit emot dopet via
begjutning eller via nedsänkning i vattnets källa, en insjö,
havet eller en dopgrav. Vi kan komma från olika kyrkor,
församlingar eller samfund med lite olika traditioner och
övertygelse vad gäller dop, dopsätt och ålder. Men jag tror vi
håller med om att egentligen går det inte att skilja dop-tro
eller tro-dop från varandra.
I en skrift: Dop Nattvard Ämbete kan vi läsa följande ord: ”Att
tron är nödvändig för att motta den frälsning, som innefattas
och uttryckes i dopet, erkännes av alla kyrkor. Personlig
hängivenhet är nödvändig för ansvarigt medlemskap i Kristi
kropp.”
Jesus Kristus öppnar livets rum för sökaren via olika kyrkor
och församlingar, traditioner, och dopuppfattningar. Vi
människor begränsar lätt Jesu Kristi livsrum och därmed
komplicerar vi vägen till befrielse för sökaren. Jag är övertygad om att Jesus Kristus som tar emot oss dag som natt via
sina lärjungar och mötesplatser i kapell, kyrkor och
missionshus ger LIVET i Gud via olika dopsätt och doptraditioner. Det centrala är TRON på Jesus Kristus. Ingen är
förmer än den andra oavsett dopålder och dopsätt. Jag tror
mig se en vidgad dörr för sökaren genom den gemenskap och
de samtal som förs i svensk kristenhet. Det handlar om vårt
gemensamma ansvar att öppna livets rum för sökare i olika
åldrar.
Christer Johansson

Utdrag ur en predikan
om vårt dop i somras vid
en gemensam gudstjänst
på Capella Ecumenica
inspirerad av texten om
Nikodemus i Joh. 3:1–8.
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Aktiva kvinnor
Jag kommer i god tid till
Måndagsträffen för att fotografera
för Gemenskaps räkning, men det
är redan fem-sex kvinnor på plats.
Medan klockan går mot tre
kommer ytterligare tio kvinnor in,
hälsar i hand, och letar reda på en
plats vid borden. ”Vi hälsar alltid i
hand på Måndagssträffen”,
förklarar en av deltagarna.
Häromveckan var jag här för att
sköta videoprojektorn när Åsa
Disefjord från Vetekornet berättade om Thailand. Idag är
programmet ”Minns du sången”,
ett dussintal önskade sånger och
psalmer, solosånger och unisona
sånger. Bland önskningarna finns
givetvis O store Gud, Carl Boberg,
den mest sjungna svenska sången
i världen, men också Var inte
rädd, Ylva Eggehorns psalm från
1972. Att melodin till Härlig är
jorden är mer än 800 år gammal,
hade jag ingen aning om förrän
Birgit Fjällgård berättade om den.
Elsa Svensson hade önskat Trygg
i min Jesu armar och berättade nu
varför hon önskat den sången.
Barbro Fjällgård sjöng.

Måndagsträffen
Önskesånger är ju ett säkert kort i
träffar för äldre, men de här
damernas intressen går utanför
Vetekornets väggar. När jag går
omkring och fotograferar frågar en
av kvinnorna om de skulle kunna
få några bilder att skicka till
vänförsamlingens kvinnoförening
i Riga. ”Vi har fått bilder av dem.
Då kan vi skicka bilder av oss.”
Måndagsträffen har två thailändska fadderbarn. Kvinnorna
deltar också i frimärkssamlandet
för IM som sedan 1977 genererat
1 000 000 kr till handikappade
barn i Amman i Jordanien.
Veckan efter mitt besök ska man
delta i Kvinnornas Internationella
Bönedag tillsammans med Vintervadskyrkan i Söderköping. Det är
också tillsammans med Vintervadskyrkan som man har arbetsträffar och skickar kläder,
glasögon, handarbets- och
förbandsmateriel till Lettlandshjälpen.
”Män?” frågar jag. Nej, det är inga
män som kommer till Måndagsträffen trots att de är välkomna.
”De vågar sig inte hit”, säger
någon. En utmaning så god som
någon!
Göran Strömberg

Måndagsträffen är knuten till
Svenska Baptisternas Kvinnoförbund. Med medlemmarnas
hjälp kan SBKF bland annat:
– Ordna flera läger varje
sommar för ensamstående
mammor med barn
– Samordna och initiera mötesplatser för kvinnor runtom i
baptistförsamlingarna
– Administrera arbetet med
hundratals fadderbarn i
Thailand
– Stödja kvinnoföreningar i
andra länder
– Hjälpa kvinnor och män i
Kongo med läsglasögon
– Tillsammans med andra
organisationer arbeta för att
motverka trafficking
Som medlem får du, förutom
förmånen att stödja ett viktigt
arbete, tidningen Hanna fyra
gånger per år. Förutom information om SBKF får du reflektioner, boktips, rapporter från
det internationella arbetet med
mera. Kvinnor i alla åldrar är
välkomna!

Mer information finns på
www.manniskohjalp.se
www.sbkf.baptist.se
www.solitek.se/vk_lettland.htm

Birgit Fjällgård ackompanjerar systern Barbro. Bild: Göran Strömberg.
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Elsa Svensson berättar om sin önskesång. Bild: Göran Strömberg.

”Aktiviteter för äldre – mer än
ett tidsfördriv?”

i aktiviteter, var och en utifrån
sina behov och önskemål.

Så är namnet på vårdlärare Åsa
Stenmans examensarbete på Institutionen för samhälls- och
välfärdsstudier vid Linköpings
universitet. I uppsatsen har hon
redovisat sin undersökning (från
åren 2003, 2006 och 2007) av
bland annat ”Måndagsträffen”.
Här följer utdrag ur hennes
uppsats:

Aktiviteterna blir då meningsfulla, påverkar deras hälsa och
livskvalitet i positiv mening och
kan komma att utgöra mer än ett
tidsfördriv för deltagarna.

Syftet var att undersöka vad som
händer på äldreträffar och ta reda
på vad deltagare och ledare har att
säga om betydelsen av att delta.
Målsättningen var också att få
kunskap om huruvida deltagandet
i dessa aktiviteter påverkar deltagarnas upplevelser av hälsa och
livskvalitet.
Resultatet visar att deltagandet i
aktiviteter ger individerna
möjlighet till social gemenskap,
meningsfullhet och en bekräftelse
av den egna individen. Slutsatsen
är vidare att det är viktigt att
äldre får möjlighet till deltagande

Det framstod som att kvinnorna i
”Måndagsträffen” hade en behållning av att delta i gruppens
gemenskap och att de också
brydde sig om varandra.
Trots att kvinnorna delar en
gemensam trosuppfattning och
kämpar för samma sak var de
olika varandra till sättet och på så
sätt framstod de som enskilda
individer. De hade var och en sin
brokiga livsväg bakom sig och
bidrog med sina personliga egenskaper till det som utspelades i
gruppen.
Dessa kvinnor talade om att de
delar andligheten med varandra
och därmed också meningsfullheten i det de gör. Detta framkom
både under observationerna och i
intervjuerna.

Vidare uttalade sig också ledaren
om motivationen till att hjälpa
andra, något som hon själv sade
bidrog till en känsla av tillfredsställelse.
Deltagarna sade att deras engagemang i olika hjälpprojekt som rör
andra människors liv och hälsa,
känns meningsfulla för dem.
När det gäller deltagarnas engagemang i och kunskap om det som
hände utanför ”Måndagsträffen”
var det påtagligt att de höll sig
uppdaterade inom det gemensamma intresseområdet.
Kvinnorna i ”Måndagsträffen”
verkade få sina andliga och själsliga behov tillfredsställda genom
att delta i gemenskapen i gruppen
och genom att engagera sig i de
olika hjälpprojekten.
Med författarens godkännande
publicerar vi ovanstående utdrag
ur uppsatsen. Vi tackar Åsa
Stenman för hennes välvilja!
Elisabeth Strömberg
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Gemensam framtid på
samfundsnivå
Information från våra tre samfund
kring arbetet med ”Gemensam
framtid” nationellt hittas under
www.gemensamframtid.se.
Det finns fem arbetsgrupper som
arbetar och ska lämna in sin slutrapport den 15 januari 2010.
Därefter behandlas rapporterna
av kyrkosamfundens styrelser och
formuleras till ett dokument som
presenteras i konferenserna i maj
månad och som sedan går ut på
remiss till församlingarna.
Remissförfarandet avslutas i
oktober 2010 och detta leder
förhoppningsvis fram till ett
beslut i konferensen 2011. En
startpunkt för ett gemensamt nytt
nationellt kyrkosamfund skulle då
kunna vara första advent 2011
eller den 1 januari 2012.
Den 17 oktober 2009 inbjöd
projektledningsgruppen alla
församlingar i de tre samfunden
till Jönköping och en samtalsdag
kring Gemensam framtid. Från
vår församling deltog 5 personer.
Anteckningar från den dagen
finns under ovanstående nätadress.

Trekyrkosamtal i Norrköping
De pågående ”Trekyrkosamtalen” sker lokalt i Norrköping
mellan Metodistkyrkan, Immanuel och Baptistkyrkan kring en
eventuellt större samverkan
församlingarna emellan. Gudstjänstsamarbete har pågått under
flera år och i vintras genomfördes
även fyra samlingar med rubriken
Gemensam framtid. De kom att
beröra både samfundsarbetet och
det lokala samarbetet.
Den 19 september besökte trekyrkosamtalsgruppen Ansgarsförsamlingen i Västerås för att höra
om deras arbete kring samgåendet
mellan två församlingar. Deras
dokument och erfarenheter kring
sin process kan vi ha stöd av i vårt
fortsatta arbete.
Öppet Forum hölls i Metodistkyrkan den 28 oktober för att ge
möjlighet åt alla intresserade i
församlingarna att delta och
påverka ”Trekyrkosamtalen”
vidare.
Senaste mötet i Trekyrkosamtalsgruppen, med representanter från
alla tre församlingarna, hölls den
21 oktober 2009 i Baptistkyrkan.

Från varje församling deltar
ordförande, pastor, kassör och
förvaltare samt övriga utsedda.
Vid det tillfället pratade vi bl. a om
behovet av att få ut mer information och hitta fler vägar till större
delaktighet bland våra
medlemmar. Vi underströk vikten
av en god förberedelse och en
genomtänkt grund för arbetet
framåt i församlingarna.
Till årsmötena 2010 är det tänkt
att varje församling presenterar
ett dokument om hur arbetet
framåt kan se ut, hur processen
kan förankras i församlingarna
och vilka gemensamma sammankomster under 2010 som planeras.
En arbetsgrupp bestående av
representant från varje församling uppdrogs att presentera
förslag på ett sådant dokument till
nästa Trekyrkosamtal, den 15
december. En eventuell avsiktsförklaring måste vara baserad på
en vision om varför vi vill gå
vidare på djupet med samtalen
och hur vi tillsammans kan förnya
oss och bli en starkare kristen
församling.
Eva-Britt Österlund

Vi vill börja med att inbjuda
var och en till ”församlingsmöte med kyrklunch” direkt
efter gudstjänsten söndagen
den 6 december, då även
Löfteslandet är samlat. En enkel
lunch serveras och därefter hålls
församlingsmötet som ska hålla
sig inom 1 timme. Det blir information om ”Trekyrkosamtalen”
och samtal kring borden. Kom
med dina förhoppningar och
farhågor.
Det gäller visioner för framtiden så det är viktigt att du
deltar!

Öppet Forum i Metodistkyrkan. Bild: Elisabeth Strömberg.

Ungdomssidan
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Together i Baptistkyrkan
Det hörs ett sorl av röster och
glada skratt ifrån kyrkbänkarna.
Det är fredag kväll den 16 oktober
och klockan har passerat 20.
Baptistkyrkan har fyllts av
åtminstone 80 ungdomar,
troligtvis fler, som på kyrktorget
möttes av ormen som hängde i
Kunskapens träd och frestade med
fruktgodis. Det har blivit dags för
den ekumeniska ungdomskvällen
Together. Medan Petter Ryléns
fingrar dansar över flygelns tangenter visas det inledande bildspelet som sätter temat för kvällen
– är jag OK eller borde jag leva på
något annat sätt?
Mötesledaren Anna Rudén hälsar
välkommen och sedan fylls kyrkan
av lovsång som leds av ett
lovsångsteam från Agape och
Pingstkyrkan. Samuel Östersjö
talar om att synden är som både
en stor elefant och geggamoja,
men att det också finns en nåd som
är mer dyrbar än något annat.
Gudstjänsten avslutas med mer
lovsång och inbjudan till de olika
bönestationerna, där möjlighet ges
till personlig förbön, ljuständning,
att skriva böneämnen och att
lämna en sten vid korset som
symbol för något tungt man bär
på.
Efter gudstjänsten fortsätter
kvällen i caféet med härlig gemenskap vid fikaborden och en helt
galen talkshow med svängigt
husband, intressanta gäster och
hysteriska lekar. Det blev en
lyckad kväll!

Albin Suu frestas av ormen att ta fruktgodis från Kunskapens träd. Foto:
Samuel Östersjö

Tonår
BappeN:s årsmöte
Den 7 februari kommer vi att
hålla ett extra årsmöte i
BappeN. Huvudpunkten
kommer vara val av ordförande.
Det är också ett utmärkt tillfälle
att uttrycka tankar och önskningar kring BappeN:s verksamhet. De som stannar på
årsmötet bjuds på smörgås.
Lotta Karlsson

Nästa TOGETHER för
ungdomar – luciahelgen
Fredag 11 december kl 20 är det
ungdomsmöte i Korskyrkan.
Lördag 12 december är det dodgeballturnering i Pingstkyrkan.
Kvällen börjar 18:00 med café,
19:30 ska lagen vara anmälda
(avgift 50 kr per lag) och 20:00
börjar dodgeballturneringen. Vill
man ha övernattning kostar det 50
kr och då ingår frukost kl 08:30.

Varannan fredagkväll klockan
18:30 samlas ett gäng sköna tonåringar i Baptistkyrkan laddade för
kvällens program. En tonårskväll
innehåller någon slags aktivitet,
fika och undervisning/andakt.
Under hösten har vi till exempel
gjort bildspel, haft filmkväll,
uppdragsjakt och en tacokväll tillsammans med Vidablickskyrkan.

Löfteslandet
För de yngre som är tre år och
uppåt är Löfteslandet i gång. Vi
har ett fantastiskt ledargäng som
välkomnar barnen kl 10:45 på
söndagarna, där de först får leka
och busa en stund innan det är
dags för storsamling och växthusgrupp.
Samuel Östersjö,
ungdomsledare i Baptistkyrkan
Kontakta mig gärna för mer info.
samuel@ostersjo.com
eller 072-228 22 88.
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4–5 fre–lör
5 lör
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28 lör
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Torgkaffe
Adventsgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Kören
Kyrkkaffe

11.00

08.00

11.00

Missionsgudstjänst i Immanuelskyrkan
Predikan: Ruth Lindén

Julotta
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Kören
Julottekaffe

Samling vid julkrubban i
Immanuelskyrkan
Åke Jansson

10–13 Café Vetekornet öppet
11.00 Julmusik
Betraktelse: Margaretha Rudén
Sång: Kören
Musik: Förenade Brass
Kyrkkaffe

10–13 Torgkaffe
17.00 Christmas Carols
Sång: Kören
Servering

Tonår – julhajk
10–13 Torgkaffe
11.00 Nattvardsgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Cattrin Wigge
Löfteslandet
Sopplunch med
församlingsmöte
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11.00
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Cafégudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Burundigruppen
Kyrkkaffe
Ekumenisk gudstjänst
Carl Olof Hultby

Gudstjänst i Metodistkyrkan
Predikan: Anne-Lill Rosenberg
Eriksson
Nattvardsgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén

Nyårsbön i Immanuelskyrkan

Gudstjänst i Metodistkyrkan
Predikan: Margaretha Rudén

28 nov 2009 – 7 mar 2010

Alla kulturprogram i samarbete med

10–13 Torgkaffe
11.00 Gudstjänst i Metodistkyrkan
Predikan: Margaretha Rudén
Kyrkkaffe

18.30 Tonår
10–13 Torgkaffe
11.00 Tillsammansgudstjänst
Predikan: Samuel Östersjö
Sång: ungdomar
Kyrkkaffe

10–13 Torgkaffe
11.00 Gudstjänst Internationella
Missionen
Predikan: Margaretha Rudén
Musik: Förenade Brass
Löfteslandet
Kyrkkaffe

18.00

11.00

11.00

11.00

JANUARI
1 fre
3
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31

11.00

sön

27
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Program

28 nov 2009 – 7 mar 2010

lör

FEBRUARI
5 fre
6 lör
7 sön
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18.30 Tonår
10–13 Torgkaffe
11.00 Nattvardsgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Gospelkören Soon
Löfteslandet
BappeN:s årsmöte

18.30 Tonår
10–13 Torgkaffe
11.00 Gudstjänst
Predikan: Per Rikardson
Sång: Kvartetten AppelvangSkogwik
Kyrkkaffe

sön

fre
lör
sön

10–13 Torgkaffe
11.00 Gudstjänst i Immanuelskyrkan
18.00 Sjung min själ Kören m.fl

10–13 Torgkaffe
14.00 Årsmöte
Servering
11.00 Sånggudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Kören med solister
Löfteslandet
Kyrkkaffe
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21

27
28

MARS
5 fre
6 lör
7 sön
18.30 Tonår
10–13 Torgkaffe
11.00 Nattvardsgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Kvintetten BackströmEriksson-Sjödin
Löfteslandet

Alla kulturprogram i samarbete med

Församlingens offerdagar
14 februari

Insamlingar till Sv. Baptistsamfundet
17 jan Baptistsamfundets internationella mission

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 011-13 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
Samuel Östersjö
Tel. ungdomsexp: 011-12 23 67
072-228 22 88, samuel@ostersjo.com
Exp. sekreterare
Siw Johannesson
Tel. exp: 011-12 08 46
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