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Hur mår Norrköping?
I våras tillsatte Norrköpings Baptistförsamling en liten grupp
bestående av Lotta Karlsson, Billy Josefsson och Per Rikardson
för att tillsammans med tre personer från Immanuelskyrkan och
tre från Metodistkyrkan konkretisera en vision med tanke på
framtiden. En grundfråga är: Vad kan tre församlingar göra
tillsammans, som ingen av församlingarna ensam kan göra
idag? Vi har nu hunnit träffas två gånger och vid det senaste tillfället var också Anders Svensson (som tidigare varit pastor i
Metodistkyrkan, Norrköping) med. Hans funktion är att vara
samtalsledare och mentor i gruppen. Vi vill nu dela med oss av
några tankar ur hans inledning.
De som arbetat med det nya gemensamma samfundet
”Gemensam framtid” har en längtan att få vara kyrka i en ny
tid och därför på ett nytt sätt. Därför vill man tänka nytt. Den
utgångspunkten planterade Anders också i vår grupp. Hans idé
var dock att vi först skulle starta i vårt eget ”nu” och ställa oss
frågan ”Hur mår Norrköping?”
• Hur mår innevånarna i de olika stadsdelarna?
• Hur mår vi?
• Hur mår människor i vår närhet?
När vi har tagit reda på detta gör vi en jämförelse med våra
församlingar. Kan man se att församlingarnas medlemmar
representerar ett genomsnitt av befolkningen ur olika aspekter:
åldrar, status, kön, svenskar/invandrare osv? Meningen är väl
att vi skall vara som staden vi bor och lever i!? Vill vi betyda
förändring för Norrköping?

Människor som dessutom är utmattade,
stressade, rädda,
ensamma, utslagna etc.
Vi behöver lära oss att
samtala om människan/
människosyn och Gud –
Fader, Son och Ande –
d.v.s. grunden för vår
tro! Först tala med
varandra och sedan i en
fortsatt dialog med den
som söker något/någon
att tro på. ”Samtalet” är
nyckeln och personliga
möten formen i en ny
församling.
Vilken roll skall våra
resurser ha i en ny
församling – pastorer/
anställda, byggnader/
lokaler, ekonomi,
medlemmar/tjänster
etc.?

I den tradition vi finns i uppskattar vi att det finns mycket verksamhet. Tillgodoser den till största delen våra egna behov?
Vågar vi vända på detta och fundera över om vi som kristna inte
skulle vara verksamma för att mera tillgodose samhällets
behov?

I allt detta, det är Guds
rike vi arbetar i, är det
Gud själv som leder oss
där vi vågar gå
människor till mötes.
Men för att vi skall
ledas, behöver vi röra på
oss.

När vi genom vår undersökning vet Norrköpingsbornas behov –
hur rustar vi oss då för att leva närvarande i vår stad? Vad har
vi i kyrkan, som vi kan erbjuda moderna människor?

Billy Josefsson,
Lotta Karlsson
och Per Rikardson
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På de gudstjänstagendor som vi
mestadels använder i vår kyrka
kan man överst läsa följande ord: I
gudstjänsten medverkar vi alla,
men särskilda uppgifter har…
Detta innebär en påminnelse om
att alla närvarande är delaktiga i
gudstjänstens utformning och
innehåll. Det gäller i särskilt hög
grad bön och sång. Sången är en
omistlig del av kristna sammankomster över hela världen. Överallt där kyrkan finns sjunger den
(Per Harling).
I vintras hade vi en ekumenisk
gudstjänst i vår kyrka. Två
församlingssånger hade pastor
Margaretha valt ut: Hur ljuvligt
det är att möta och Lågorna är
många. Efteråt skrev jag ned
några reflexioner kring vad jag
upplevt.
Så sjöng vi oss samman i en
nästan fullsatt kyrka. Vi kom från
många olika traditioner och
kyrkor, men här var vi förenade i
sången. Och den var mäktig och
kraftfull. Ingenting som förekommer i en gudstjänst kan i så
hög grad förena de närvarande
som den gemensamma församlingssången. Det finns för övrigt en
teologisk/musikalisk tanke som
tilltalar mig mycket: I församlingens lovsång deltar inte bara de
fysiskt närvarande, utan också
hela den himmelska helgon- och
änglaskaran.
Tänker man så blir det stort att få
sjunga med i den gemensamma
lovsången.
Om man håller sig till protestantisk/frikyrklig tradition skulle
man kunna uppfatta gudstjänstens utformning som en båge där
predikan befinner sig på högsta
punkten.
Jag fortsätter med en annan
liknelse:
Predikan kan liknas vid den
gärning en såningsman utför.

Musiken i gudstjänsten
Inledningen av gudstjänsten
innebär då att man med sång och
musik plöjer och harvar så att
marken sedan ligger öppen för det
budskap predikanten har att
förmedla.
Gudstjänsten kan då utformas så
här: (vilket ju också mestadels
sker i vår kyrka)
• Efter en inledande lovsångsavdelning, som ger uttryck för
glädjen att samlas till
gudstjänst kommer bibelord
och sång/musik, som skall leda
tankarna till dagens ämne.
• Predikan
• Efter predikan kommer
gudstjänstens kanske känsligaste tillfälle. Det gäller då att
ge utrymme för eftertanke och
begrundan.
• En sång efter predikan bör till
sitt innehåll vara en
fortsättning på predikan och
därigenom understryka vad
som sagts. När sången efter
predikan också är kollektsång
bör insamlingen ske under
orgelförspelet så att församlingen sedan kan koncentrera
sig på sångens innehåll.
• Är det ren instrumentalmusik
efter predikan ska den också ge
utrymme för begrundan och
bör då kanske vara eftertänksam till karaktären.
(Här händer det att man
skjuter in pålysningar. Risken
är då att tankarna splittras och
predikans budskap kommer i
skymundan. Bäst är det om
pålysningarna är mycket
kortfattade och görs i
gudstjänstens början.)
• Den musikaliska avslutningen
kan lämpligen vara någon sorts
sändningssång, som därefter
leder fram till postludiet – det
sista tillfället att reflektera
över vad gudstjänsten
förmedlat.

Slutligen vill jag påminna om vad
Iona Community brukar ha som
motto:
… att leva under veckan det vi
sjunger om på söndagarna.
Denna utformning av gudstjänsten blir något annorlunda då
vi firar nattvard.
Där finns två höjdpunkter:
predikan och utdelandet. Men
ovanstående tankar är i princip
tillämpliga även här.
I ett kommande nummer av
Gemenskap ska jag delge läsarna
några tankar om psalmval och hur
sången kan utformas.
Bengt Gårsjö
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för att få ledtrådar för att hitta
motgiftet (dom ville dock inte döda
Jordlingar! Jag har ett viktigt
oss just då, dom var faktiskt
meddelande från oss rymdvariktigt trevliga alla utom en) sen
relser. FlashOlga kommer att
så räddades Superälgen och alla
förstöra era hjärnor och ni
kalasade på motgiftet. Dagen
kommer att dö om vi inte gör
efter (sista dagen) packade vi
er till Aliens så att ni kan
ihop, spelade frisbee/fotbollsfölja med oss till vår planet.
brännboll (man fick välja
Ungefär så löd meddelandet
mellan att slå bollen på
till oss ”XXVäsbyPP”-bor när
vanligt brännbollsvis, kasta
rymdvarelserna landade hos
en frisbee eller sparka en
oss.
fotboll). Sen hade vi en jättetrevlig kväll då föräldrarna
Eller om vi ska gå till verkligkom och vi grillade korv och
heten så var det vad ledarna
överallt spelades en video
sa till oss, iklädda aluminisom heter ”The Mysterious
umfolie och konstiga kepsar
Ticking Noise”, (finns på
med konstiga ståltrådsanUtomjordingar
på
Väsby.
Foto:
Hans
Karlsson
YouTube) med ”The Potter
tenner, när vi hade tema
Puppet Pals” en musikvideo
invigning. För som ni säkert
där några av Harry Potters figurer
förstår så var det rymd- och alien- Näst sista dagen hade vi en spårsom dockor sjunger stämmor om
tema i år. Sen så hade vi självklart ning. Superälgen, ledare för
Aliens,
hade
blivit
smittad
av
ett
sina namn. Under hela lägret så
superkul och så badade vi, åt
virus
(FlashOlgas
hantlangare
sjöng och spelade alla ”Don’t
bullar och mat, hade kanot-utflykt
Worry, Be Happy” på sina mobiler.
som i år till skillnad från förra året som skulle döda oss) vi var
tvungna
att
hitta
motgiftet
faktiskt var riktigt lyckad (ni har
Evelina Karlsson
(godis). Runt om i skogen fanns
säkert hört om alla vågorna som
det virus som gav oss utmaningar

Väsby-läger

var på kanotutflyktsdagen förra
året), hade flygande-tefats golf
(frisbeegolf), och en rymdtipspromenad och så sov vi ute o fick
myggbett!!

En förmedlare av Guds kärlek

behoven i ungdomsarbetet.

Precis som för ett år sedan satt vår
ungdomsledare Samuel Östersjö
och lyssnade på kören som sjöng
på augustifesten. Då var han
alldeles nyanställd, men nu har
han varit med om ett helt år så vi
passade på att ställa några frågor.
Det är uppenbart att Samuel
brinner för ungdomar och han
lägger gärna mycket energi på att
få ut Guds kärlek till så många
som möjligt. Någon gång i framtiden skulle han vilja bli pastor, så
han jobbar 65% för att ha tid över
till att läsa teologi på distans. Det
går ganska bra men det har inte
blivit lika många kurser som han
hade tänkt.
Till hösten fortsätter han läsa
samtidigt som han är med om att
införa en del förändringar i
ungdomsarbetet, som ni kan läsa
om på sidan 10. Första året såg
han som en inskolningsperiod och
nu har han en bättre bild av

Vi undrade vad som
hade varit roligaste
under året, och han
tänkte direkt på tonåringarnas egen gudstjänst där alla
ungdomar fick välja den
uppgift som de kände
mest för. Gudstjänsten
var uppskattad och det
kändes bra att jobba på
det sättet, även om alla
mest kommer ihåg att
Samuel var utklädd till
en åsna!
Under sommaren har Samuel
tagit det lugnt och tillbringat tid
med föräldrarna och systern samt
varit i sommarstugan. Han har
också tagit chansen att finnas där
ungdomar samlas. Han berättar
väldigt varmt om Frizon, en stor
och bred festival med kristen
atmosfär, där han var funktionär

och förebedjare, och han vittnade
om den starka Gudsnärvaron i
bönetältet.
Snart drar allting igång igen med
ungdomarna i vår församling och
gärna flera – det blir mer samarbete med Metodistförsamlingen
redan nu och då hoppas Samuel
att man har så kul här att man
bjuder med sina skolkompisar.
Siân, Catrin och Elin Petersson
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Samarbetet mellan Baptistkyrkan och Metodistkyrkan
går framåt
Barn- och Ungdomsråden har
haft två möten och kommit fram
till följande:
Metodistkyrkans barnsånggrupp
Glädjebarn från 6-års ålder fortsätter i Baptistkyrkan.
Start måndagen den 30 augusti kl
17:30–18:30. Ledare blir Britt
Eriksson och Lina Eriksson från
Metodistkyrkan samt preliminärt
Tina Rudén. Välkomna till start
samt följande måndagar i Baptistkyrkan.
Fredagsaktiviteter blir det
varannan vecka för barn i mellanstadieålder samt äldre ungdomar.
Träffarna ska vara ett samspel och
en gemenskap med båda åldersgrupperna, där de äldre kan
fungera som ledare i början av
kvällen. Vid 20-tiden blir det en
gemensam andakt med efterföljande gemensamt fika med föräldrahjälp. Därefter vid 20:30
planeras miniungdomsmöte för de
äldre som håller på till 22-tiden.
Namnförslag på kvällen är
POWERPLAY säger Samuel som
tänker vidare. Start den 3
september kl 18:00 i Café Vetekornet med fortsättning udda
veckor.
Löfteslandet fortsätter även
kommande termin tillsammans
med Metodistkyrkans barn.
Start den 5 september kl 10:45–
12:15.
Förvaltningsråden har också
träffats två gånger. Metodistkyrkan jobbar vidare med försäljning av sin kyrkofastighet.
Planerade möten finns bokade för
dem med särskilt ansvar för personalfrågor, gemensam hemsida
samt utökning av församlingsgrupper.

Teologi- och gudstjänstråden
har även de haft två träffar. Där
pågår arbete med en grundordning för nattvarden i gudstjänsten
samt en gemensam gudstjänstordning. Man vill också ha med
punkten ”tända barnens ljus” i
gudstjänsten och pröva ”nyfiken
på” nu när vi blir flera. Det senare
kan vara en kortare punkt i gudstjänsten som fortsätter under
kyrkkaffet. En metodist intervjuar
en baptist och vice versa.
Att bilda grupper som samlas
kring ett särskilt intresse kan
bidra till att vi lär oss mer kring
ämnet och lär känna varandra
bättre. Grupperna skulle samlas
samma kväll i kyrkan och fikar
tillsammans.
Eva-Britt Österlund

Föreläsningar i Café
Vetekornet
Under hösten bjuder studieförbundet Bilda in till en föreläsningsserie i Vetekornet.
Föreläsningarna är alltid den
sista torsdagen i månaden. Vetekornet öppnar kl 8.00 då det finns
möjlighet att köpa kaffe och
smörgås. Föreläsningarna börjar
kl 9.00. Kostnad för föreläsningen
är 100 kronor.
Föreläsningar under hösten är:
30 september
Patricia Tudor-Sandahl –
psykolog och psykoterapeut och
aktuell med boken ”Den fjärde
åldern”. Ämnet är ”Mer levande
med åren”.
28 oktober
Torbjörn Fagerström – naturvetare och författare. Ämnet är
”Religionen idag – från en gud till
flera gudar eller ingen alls”.
25 november
Anders Mellbourn – journalist,
statsvetare och f.d. chefredaktör
för Dagens Nyheter, nu ansvarig
för Sändaren. Ämnet är ”Halvvägs
för president Obama”.

Namnförslag på den gemensamma kyrkan för Norrköpings Baptistförsamling och
Metodistförsamlingen i
Norrköping
Planeringen av vår gemensamma
framtid för de två församlingarna
pågår med målsättning att vi
verkar helt tillsammans från
kommande årsskifte och med
första söndagen i advent som den
symboliska startdagen. Inför detta
nya behöver vi enas om ett nytt
namn på vår gemensamma kyrka.
Namnet ska innehålla ordet kyrka
och kunna stå sig också i ett långtidsperspektiv, d.v.s. också sedan
det nya gemensamma samfund
bildats som nu förbereds under
arbetsnamnet Gemensam
Framtid-kyrkan.
Vi välkomnar alla förslag. Lämna
ditt förslag till någon i församlingens styrelse eller expeditionen. Vi vill helst ha förslagen
före den 15 oktober!

Riga
Detta nummer av Gemenskap har
en bilaga om vår vänförsamling i
Riga. Bilagan berättar om hur
Rigas baptistseminarieförsamling
kom att bli vår vänförsamling.
Den berättar också om tiden med
insamling av kläder och annat.
Bilagan innehåller också ett brev
av Alvils Sausins där han berättar
om församlingen idag.
Bilagan skickas separat av distributionstekniska skäl. Du som
hämtar Gemenskap själv hittar
bilagan på kyrktorget.
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5 sön
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Samtalskväll om äktenskap och samkönade relationer med Per Westblom
Mer levande med åren
Föreläsning med Patricia Tudor-Sandahl i
Café Vetekornet

Bibelsamtal Där lejonen bor
Torgkaffe
Kulturnattskonsert
Gospelkören Soon
Gudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Kören
Löfteslandet
Kyrkkaffe

Tre kyrkor i samtal
En kyrka utmanad av tro och samtid
Runar Eldebo i Immanuelskyrkan
Jesus for president – Möte i Korskyrkan
Torgkaffe
Tillsammansgudstjänst i Baptistkyrkan
tillsammans med Immanuelskyrkan o
Metodistkyrkan
Predikan: Samuel Östersjö och Margaretha
Rudén
Sång: Barn och ungdomar
Kyrkkaffe

Bön och lovsångskväll
Jesus for president – bön i Pingstkyrkan
Cafégudstjänst Ny i sta’n
Predikan: Samuel Östersjö
Sång: Anna-Lena och Billy Josefsson
Löfteslandet
Kyrkkaffe

Samlingsgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Baptistkyrkans kör
Kyrkkaffe
Löfteslandet
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Religionen idag – från en gud till flera
gudar eller ingen alls
Föreläsning med Torbjörn Fagerström i
Café Vetekornet
Torgkaffe
Gudstjänst
Predikan: Samuel Östersjö
Sång: Lena Rikardson
Kyrkkaffe

Bibelsamtal Där lejonen bor
Bön- och lovsångskväll
Torgkaffe
Gudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Cattrin Wigge
Löfteslandet
Kyrkkaffe

Torgkaffe
Ekumenisk nattvardsgudstjänst i
Pingstkyrkan

Bibelsamtal Där lejonen bor
Torgkaffe
Körens 125-årsjubileumskonsert med
kören, Mia Fogel, Lars Arvidson m.fl
Tacksägelsegudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Kören och solister
Löfteslandet
Kyrkkaffe

Torgkaffe
Nattvardsgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Musik: Förenade Brass
Löfteslandet
Församlingsmöte efter gudstjänsten

Program
5 sept – 4 dec 2010
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Bibelsamtal Där lejonen bor
Together i Pingstkyrkan
Ljusgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Kören
Kyrkkaffe
Nattvardsgudstjänst
Predikan: Per Rikardson
Orgelmusik: Gunnar Holm
Löfteslandet
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13
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Torgkaffe
Vem är min nästa? Samtal med PG
Andersson från Älvdalen
Gudstjänst i Immanuelskyrkan

16
19
20
21

14.00 Bibelsamtal Där lejonen bor
18.00 Bön- och lovsångskväll
9.30–13 FVU:s Julstuga
11.00 Musikcafégudstjänst
Predikan: Samuel Östersjö
Sång: Gospelkören Soon
Kyrkkaffe
Församlingsmöte
9.00

12.30
tor

Halvvägs för president Obama
Föreläsning med Anders Mellbourn i Café
Vetekornet
Torgkaffe
Adventsgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Kören, Glädjebarn, orkester
Kyrkkaffe
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Bibelsamtal Där lejonen bor

10–13
11.00

14.00
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DECEMBER
3 fre
4 lör

18.00
10–13

Bön- och lovsångskväll
Torgkaffe

Alla kulturprogram i samarbete med

Församlingens offerdagar

5 sept Samlingssöndagen
10 okt Tacksägelsegudstjänsten
28 nov 1:a Advent

Insamlingar till Sv Baptistsamfundet

26 sep Mänskliga rättigheter. Sociala Missionen
21 nov Equmenia

Församlingsnytt
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Samtalskvällar om relationer

Ekonomirapport

Då vi som församling fått
uppdraget av Svenska Baptistsamfundet att ta ställning till
frågan om vigselrätt och samkönade äktenskap inbjuder vi i höst
till två samlingar.

I skrivande stund kan vi överblicka ekonomin för perioden
januari – juli 2010. Vår viktigaste
intäktskälla – kollekter, överföringar via plusgiro och bank och
övriga gåvor – ligger ca 40 000
kronor under budget för perioden.
Delvis hänger detta samman med
det låga antalet sammankomster i
Baptistkyrkan under sommarmånaderna, men tendensen fanns
tyvärr redan tidigare under året.

Måndag den 27 september kl. 19
kommer Per Westblom, nationell
missionssekreterare på Svenska
Baptistsamfundet, för en samtalskväll ”Hvilken bör vigas och
hvaruti består vigseln? Samtal om
äktenskap, vigsel och samkönade
relationer”.
Lördag den 13 november kl. 16 får
vi besök av PG Andersson som är
verksam som hälsoplanerare på
landstinget i Dalarna. Rubriken
för den kvällen är: ”Vem är min
nästa”?
Välkommen önskar pastor
Margaretha

FVU (för vår ungdom)
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MÅNDAGSTRÄFFEN
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kl. 14.00
”
”
”
”
”
”

REMISS
Ny gemensam kyrka
Församlingarna i Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och
Missionskyrkan har fått ett
remissmaterial för en ny
gemensam kyrka. Remissen
består av två huvuddelar –
Gemensam grund och Förslag till
stadgar. Styrelsen kommer att
diskutera remissen på sitt
sammanträde i augusti. Styrelsen
vill gärna ha så många
synpunkter som möjligt. Vi
kommer att lägga ett förslag till
församlingsmötet den 3 oktober.
Remissvaret från vår församling
ska vara inlämnat senast den 15
oktober.
Remissen finns att ladda ner från
www.gemensamframtid.se/remiss.
Det finns några exemplar
utdragna på kyrktorget. Hör
gärna av dig med dina synpunkter
till Gunilla Arlinger eller expeditionen.

Samtidigt har vi drabbats av
ökade kostnader. Visserligen
täckte försäkringen merparten av
åtgärderna efter branden i Världsbutiken, men vissa kostnader har
vi fått bära. Åtgärdandet av
fuktskador i våra lokaler och
lägenheten har också inneburit
kostnader.
För att gardera oss inför
kommande vintrar behöver vi
installera elvärmekablar i hängrännor och stuprör. Om dessa
annars fryser sönder riskerar vi
att fasadputs lossnar och faller ner
på förbipasserande. Den beräknade kostnaden för detta är i storleksordningen 75 000 kronor.
Slutsatsen är att vi alla behöver
hjälpas åt i det ekonomiska
ansvaret för vår kyrka och därmed
det arbete vi vill bedriva där.
Förvaltningsrådet
genom Stig Arlinger

INBJUDAN
Norrköpings Kristna Råd inbjuder
till två samlingar i höst kring
Jesusbilden.
Söndag den 12 september kl. 17
i Immanuelskyrkan.
Rainer Carlsson,
Pater, Katolska kyrkan.
Söndag den 26 september kl. 18 i
Hedvigs kyrka.
Stefan Gustafsson,
Generalsekreterare för Svenska
Evangeliska Alliansen och
direktor för CredoAkademin.
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Baptistkyrkans kör firar i år 125
år. Den räknar sin början från
1885, då sångkören Klippan startade som en förening i Norrköpings Baptistförsamling. Under
detta namn levde den vidare till
1974 då den gick ihop med Adelfiakören, som funnits sedan 1912.
Detta skedde i samband med att
Norrköpings första Baptistförsamling (Tabernaklet) och Norrköpings andra Baptistförsamling
(Adelfia) bildat en gemensam
församling. Den gemensamma
kören antog namnet Baptistkyrkans kör. Under dessa båda namn
har kören oavbrutet verkat i 125
år.
Körsången hade tidigt en viktig
plats i den unga baptistförsamlingen. Redan 1870 sjöng en kör på
gudstjänsterna, då församlingen
endast bestod av 36 medlemmar.
Den upphörde efter några år och
det dröjde till 1885, innan den
uppstod på nytt då Gustav Cederholm fick uppdraget att försöka
starta en kör. Då hade församlingen ökat till 337 medlemmar.
Den nya kören bildades som en
förening med stadgar och styrelse
och har tills idag levt vidare med
samma uppgift som då, att tjäna
församlingen i dess verksamhet.
I församlingens arkiv kan man
från 1900-talets början hitta
vackert utformade program från

Baptistkyrkans kör
körens konserter och sånggudstjänster. Ofta samarbetade
Klippan vid högtidligare tillfällen
med Adelfiakören i Norrköpings
andra baptistförsamling som
bildats 1911. Det som framfördes
var för det mesta mycket ambitiöst och recenserades flitigt av
stadens musikrecensenter. Kören
skaffade sig tidigt ett gott rykte
och var ansedd som en av stadens
bästa blandade körer.
Klippan blev tidigt medlem i
Svenska Baptisternas Sångarförbund (SBS) som bildades 1912.
För-bundet höll sångar-konferenser vart tredje år och kören
deltog flitigt i dessa som kunde
samla upp till tusen deltagare. Tre
förbundsdirigenter under 1900talet har haft sina rötter i
Klippan, Uno Sandén, Gunnar
Holm och Lennart Spångberg.
Sedan Norrköpings frikyrkliga
körförbund (från början Allianskören) bildats på initiativ av
några medlemmar i Klippan, hölls
många med övriga frikyrkor
gemensamma konserter. Det
första framträdandet var vid det
stora Wennerbergsjubileet 1917.
Konserterna var många men det
viktigaste var ändå medverkan
vid gudstjänsterna. Josef Sandén,
som var ledare på trettiotalet
berättar i en intervju att kören
sjöng så gott som på varje förmid-

Körens styrelse planerar firandet av 125-årsjubileet.
Foto: Sune Kidblad.

dagsgudstjänst men också på
sjukhus och ålderdomshem.
Under året 1937 kan vi läsa i
årsberättelsen att man haft 42
övningar och 84 uppsjungningar.
Körens verksamhet speglade den
tid den verkade i. Under andra
världskriget gavs konserter ofta
då tillsammans med körerna i
Norrköpings frikyrkliga körförbund till förmån för Norges och
Finlands folk, för krigsbarn och
flyktingar.
Kören har firat många jubileer.
Det första vi kan läsa om i arkivet
är när Klippan firar trettio år.
Sedan följer jubileer minst vart
tionde år. Det gav anledning till
fest som firades med gudstjänster,
konserter och samkväm. Tack
vare att tidningarna fram till
1970-talet beredde plats för långa,
detaljerade reportage om jubileer
och årsmöten och tidningarnas
recensenter skrev om konserterna, vet vi om mycket om körens
verksamhet. Senare delen av
1900-talet är det framförallt
årsberättelserna som ger oss den
kunskapen. I den minneskrift som
sammanställts för årets jubileum
kan den som är intresserad läsa
mer om vad som hänt under de
125 åren.

jubilerar
Ett viktigt år för körsångens fortsatta utveckling i församlingen
var 1974, då sångkören Klippan
gick ihop med Adelfiakören, som
sedan 1956 haft Gunnar
Hemming som ledare. Den gemensamma kören fick namnet Baptistkyrkans kör. Ledare blev Åke
Skogwik och Gunnar Hemming.
Under den tid som kören har existerat har den letts av nio ordinarie
dirigenter. Ibland har vakanser
uppstått vid dirigentskiften och då
har körmedlemmar ställt upp.
De ordinarie dirigenterna är:
Gustav Cederholm, Carl Lundin,
Erik Axelsson, Josef Sandén,
Thorsten Uttman, Åke Skogwik,
Gunnar Hemming, Stig
Jerhammar och Bengt Gårsjö.
I dag består kören av drygt 25
medlemmar som samlas varje
onsdag, med undantag av
sommaren, till övning. Körens
huvudsakliga uppgift är att tjäna
församlingen med sång främst på
söndagsgudstjänsterna. Men varje
år hålls också konserter och sånggudstjänster, då kören och dess
musiker står för hela programmet
under ledning av vår kunnige och
inspirerande dirigent Bengt
Gårsjö.
Den 9 och 10 oktober firas 125årsjubileet. Det blir konsert på
lördagskvällen med sångsolisterna Lars Arvidson och Maria
Fogel. Även vid söndagens gudstjänst kommer kören att
medverka.
Vi ser med stor förväntan fram
mot denna helg, då vi får minnas
det som varit, men också låta oss
inspireras, så att vi med glädje och
öppna sinnen kan ta oss an framtidens utmaningar.
Solbritt Granberg
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POWERPLAY
Vi har under året haft härliga
tonårssamlingar, men har även
känt ett behov av någon mer
kontinuerlig verksamhet för barn
som är i mellanstadieåldern.
Därför vill vi nu i höst testa en helt
ny ungdomssatsning som vi kallar

Ungdomssidan
20:30: POWERSOURCE – miniungdomsmöte för dig som är 13 år
och äldre med mer undervisning,
bön, lovsång och samtal. En
mötesplats och kraftkälla där du
får vara inför Gud samtidigt som
du får vara dig själv.
Ca 22:00: Kvällen avslutas.
Vi ses i Café Vetekornet på
fredagar udda veckor kl 18,
alltså
3/9, 17/9, 1/10, 15/10, 29/10, 12/11,
26/11 och 10/12.

JESUS FOR PRESIDENT
En evangelisationssatsning i
samband med valet som Norrköpings ekumeniska ungdomsarbete
Together kommer vara med i.
Lördag 11 september kl 10
Bönedag i Pingstkyrkan för
kampanjen.
Fredag 17 september kl 20
Jesus For President-ungdomsmöte i Korskyrkan.

LÖFTESLANDET

En POWERPLAY-kväll ser ut så
här:
18:00: Någon form av lekfull aktivitet för dig som är 10 år och äldre.
Du som är i gymnasieåldern och
äldre får jättegärna finnas med
som ledare.
19:40: POWERPRAY – kort
andakt.
20:00: Vi fikar tillsammans. Här
får föräldrar gärna vara med och
hjälpa till!

Under hösten fortsätter vi med vår
söndagsskola som vi kallar Löfteslandet och som är för barn från 3
år och uppåt. Vi träffas i Baptistkyrkan kl 10:45–12:15 följande
söndagar:
5/9, 12/9, 26/9, 3/10, 10/10, 24/10,
7/11 och 14/11.

Frågor?
Kontakta Samuel Östersjö:
samuel@ostersjo.com
eller 072-228 22 88

GLÄDJEBARN
Glädjebarn är en barnkör för barn
från 6 år och uppåt som övar i
Baptistkyrkan varje måndag kl
17:30–18:30 med start 30 augusti.
Kontaktperson är Britt Eriksson,
tfn. 0125-440 87, 0733-823675.

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
Mob: 072-228 22 88 samuel@ostersjo.com
Exp. sekreterare
Siw Johannesson
Tel. exp: 011-12 08 46

Gemenskap
Redaktionskommitté:
Gunilla Arlinger,
Lotta Karlsson,
Siân Petersson,
Elisabeth Strömberg,
Göran Strömberg.
Ansvarig utgivare:
Claes Jönsson
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