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Dagen är kommen, kärlek triumferar!
En risig gammal buske har sett sina bästa dagar på berget
innan skogen tar vid. Jag har sneglat på den men har inte
brytt mig om att ta bort den för vad spelar det för roll när
skogen nästan växer in i huset. Måndagsmorgonen var ovanligt vacker, med rimfrost och solsken, och världen gnistrade en
aning extra. Även den risiga och till synes döda busken.
Frosten och solen skapade tillsammans små gnistrande
safirblå stenar som glimmade så sagolikt vackert på de annars
så döda grenarna. Jag blev så glad att jag fick se och kunde se
detta sagolikt vackra. Gud gav den gamla busken ett nytt och
gnistrande liv genom sin skapande mästarhand, även om det
så bara var för några minuter innan solen smälte frosten på
grenarna. Ett uträknat ting fick förgylla den här morgonen.
Ibland kan vi själva känna oss uträknade men Gud kan skapa
nytt liv i det som kändes och verkade dött.
Nu är tiden inne för våra två församlingar eller ska vi säga två
grenar på det stora världsvida kyrkoträdet att växa tillsammans under ett och samma tak. Den ena grenen lite mindre än
den andra, kanske rent av bara en liten kvist, men tillsammans får vi sträcka oss mot livets Herre som kan förgylla vår
gemenskap och skapa nytt liv. Tillsammans kan vi glimma
och lysa för varandra men också för de människor som
behöver få en glimt av det himmelska. Jesus föddes till jorden
och hans första hem blev en torftig miljö i ett stall och hans
bädd var en krubba där djuren skulle äta sig mätta. Krubban,
ett dött ting och hela stallet fick glimma en stund av Guds
härlighet när Guds egen son förgyllde allt detta med sin heliga
närvaro, och han blev själv livets bröd för hela världen.
Istället för krubban får nu vaggan vara bäddad dels för att
metodistförsamlingen känner sig lite som barn i huset till en
början, men också för att vi tillsammans skall kunna möta
behövande och längtande människor med en trygg och
kärleksfull famn.

Jag tror att vi tillsammans kan glimma ännu
mer än var för sig, i ett
kallt och frostigt
samhälle och i Guds
kraft och med hans ljus
i våra liv lysa upp vägen
för människorna i Norrköping.
Jag känner lite sorg i
hjärtat över att lämna
vår kyrka på Bredgatan
15, men ser med stor
glädje fram mot vår
gemensamma framtid i
kyrkan på S:t Persgatan och även en
fördjupad gemenskap
med Immanuelskyrkans församling.
I allt detta kan kärleken
triumfera för Kristi
kärleks skull. Ett gott
nytt gnistrande kyrkoår
önskar
Pastor Anne-Lill
Rosenberg Eriksson
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Samverkan mellan Baptistförsamlingen och

Det nya kyrkoåret inleder vi med
att börja vår gemensamma verksamhet mellan Baptistförsamlingen och Metodistförsamlingen.
Församlingarna kommer att vara
två juridiska personer. Vi firar
våra gudstjänster tillsammans.
Våra olika råd/utskott kommer att
arbeta tillsammans. Samarbetet
med Immanuelskyrkan fortsätter
dels genom visionsgruppens
arbete, som kommer att diskuteras på våra årsmöten, dels som
tidigare genom bland annat
gemensamma gudstjänster, bibelstudier och måndagsöppet.

kl 18.00 sista onsdagen i månaden
med början den 26 januari. Det
kommer att vara en ”bönedag” för
församlingarna den artonde varje
månad. Vi ber tillsammans
antingen i kyrkan kl 8.00, 12.00
eller 18.00 eller enskilt hemma. Vi
startar den 18 januari. En studiecirkel ”Den tredje åldern” börjar i
november. Förutom dessa nya
former fortsätter vi med tidigare
verksamheter. Bok- och våffelcaféet i Metodistkyrkan flyttar till
Café Vetekornet andra torsdagen i
månaden kl 14.00 med start den
10 februari.

All verksamhet för Baptistförsamlingen och Metodistförsamlingen
och expeditionerna kommer att
vara i Baptistkyrkan. Försäljningen av Metodistkyrkan på
Bredgatan 15 är i stort sett färdig
och med den 13 december som
preliminär tillträdesdag för den
nya ägaren av fastigheten.
Förvaltningsrådet/-utskottet har
gjort en inventering av all inredning och material som finns i
Metodistkyrkan och kommer att
ombesörja att det som kan
användas förs över till Baptistkyrkan. Förvaltningsrådet/
-utskottet kommer också tillsammans att utarbeta ett förslag till
budget för 2011, där en fördelningsprincip finns inbyggd.

Församlingarna kommer att vara
indelad i sju gemensamma
grupper. Gruppindelningen som
görs av våra pastorer och en
lekman från respektive församling kommer att vara färdig till
den 1 januari 2011. Gruppernas
uppgifter är dels praktiska – kyrkvärdskap, kyrkkaffe, viss städning
och eventuella torgkaffen – dels
att lära känna varandra och visa
omsorg om varandra. Den första
gruppsamlingen för samtliga
grupper blir efter gudstjänsten
den 16 januari, då vi hoppas på en
god uppslutning.

Vi kommer att under 2011 ha en
oförändrad personalstyrka dvs
pastor Margareta Rudén på 100%,
pastor Anne-Lill Rosenberg
Eriksson på 75%, ungdomsledare
Samuel Östersjö på 65%, expeditionssekreterare Siw Johannesson
på 50% samt oförändrad personal
på Café Vetekornet. Eftersom vi
får en ökad pastorsresurs –
antalet gudstjänster per pastor
minskar – har vi tänkt pröva
några alternativa mötes- och
gudstjänstformer under våren
2011. ”Andrum” med förbön
kommer att äga rum i kyrkan

Vi kommer att ha en gemensam
tidning ”Gemenskap” som
utkommer fyra gånger om året
samt en gemensam hemsida.
De båda församlingarna har efterfrågat förslag på nytt namn på
Baptistkyrkan. Många olika
förslag har inkommit, men ännu
har frågan om det nya namnet
inte färdigbehandlats.
Om du har frågor om något, hör
gärna av dig till våra pastorer,
ungdomsledare, Gunilla Arlinger
eller Britt Eriksson.
Gunilla Arlinger

Nytt år i kyrkan, precis som
vanligt, men också annorlunda genom att två församlingar ska bedriva verksamhet
tillsammans.
Gemenskap inbjöd församlingarnas anställda att dela sina
tankar om arbete och satsningar inför 2011 med läsarna.

Café Vetekornets personal,
här representerade av Åsa
Disefjord, Ulla-Britt Olsson
och Anita Jonasson

När Gemenskap frågade oss vad vi
tror om framtiden när Metodistförsamlingen ”flyttar ihop” med
Baptistförsamlingen, så sa vi
allihop att vi inte visste vad vi
skulle säga. Vi har inte fått någon
information om samarbetet än och
har inte heller funderat över vad
det kan betyda för oss som cafépersonal.
Men vi kan ju hoppas att det finns
många metodister som vill vara
frivilliga i arbetet på Café Vetekornet; värdar vid begravningskaffe, värdar vid olika
kvällsbokningar och liknande. Det
skulle vi ju bli glada över, naturligtvis!
Så får vi en ny arbetskamrat också
i och med Anne-Lill, där har vi två
positiva möjligheter som samarbetet ger! Annars tror vi nog att
det kommer att vara sig likt såsom
det är nu och att vi inte märker så
mycket mer.
Åsa

Metodistförsamlingen i Norrköping
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Anne-Lill Rosenberg Eriksson
arbetar som pastor i Metodistförsamlingen

Margaretha ”Maggie” Rudén
arbetar som pastor i Baptistförsamlingen

Samuel Östersjö arbetar som
ungdomsledare i Baptistförsamlingen

Jag är 55 år, är gift med Roger och
jag har två barn, Kristin och
Markus. Jag har nyligen blivit
mormor igen till en liten flicka
som heter Celise. Mitt första barnbarn heter Noah och är 5 år. Det är
så gott med de små liven och
viktigt för en mormor att få leka
lite och få en balans till det allvarliga och svåra jag möter i min
tjänst som pastor ibland. Roger
och jag bor i skogen, bredvid en
liten sjö utanför Valdemarsvik. En
underbar plats mitt i naturen där
det finns mycket av lugn och ro.
Även om jag kommer hem väldigt
sent ibland så är det så skönt att få
komma hem och tända en brasa,
klappa katterna och njuta av
lugnet och friden. Jag känner mig
väldigt glad över att metodistförsamlingen snart kan flytta in i
Baptistkyrkan. Jag tror att det
kommer att berika oss alla. Jag
tänker på kyrkan som en kärleksfull, varm och öppen famn, där
människor skall kunna känna sig
hemma. Jag vill se vår kyrka som
en bärare av Kristi ljus, som kan
ingjuta hopp och framtidstro, och
att vi tillsammans ska kunna göra
Jesus känd, trodd och älskad. Jag
hoppas och vill tro också att vi alla
kan uppleva ny arbetsglädje och
inspiration när vi lär känna
varandra. Och personligen, vad
roligt att få vara en del i en ny
arbetsgemenskap. Med hälsningar och en önskan om en god
och välsignad framtid.

När jag tänker på att Metodistkyrkan flyttar in i Baptistkyrkans
lokaler känner jag både en glädje
och en förväntan. Det är ju våra
syskon som kommer som vi redan
lärt känna. Vi har samma
uppdragsgivare och vi har ett
gemensamt mål.

Jag ser fram emot vårt samarbete
och tycker att det ska bli riktigt
spännande. På barn- och
ungdomssidan har samarbetet
redan tjuvstartat litegrann och det
känns kul nu när vi får göra det
här tillsammans ”på riktigt”.
Glädjebarn blir vår gemensamma
barnkör, Löfteslandet vår gemensamma söndagsskola och Powerplay vår gemensamma
ungdomsgrupp.

Anne-Lill

Genom olika arbetsgrupper som
förberett flytten så har vi lärt
känna varandra men också varandras traditioner och uttryckssätt.
Det är berikande att ta och ge när
vi utformar t.ex. nattvarden och
gudstjänsten där jag varit med och
arbetat.
Det känns också som en förmån
att få arbeta tillsammans med
pastor Anne-Lill. Vi kan satsa lite
mer på våra ”hjärtefrågor” när vi
fördelar arbetet mellan oss. AnneLill och jag har delat lite visioner
hur vi skulle vilja arbeta och
komplettera varandra. Lite av det
framkommer i Gemenskaps kalendarium.
Nu hoppas jag att flytten ska gå
bra och att våra vänner ska känna
sig hemma i kyrkan och känna att
det här är också deras kyrka från
och med första advent.
Maggie

Siw Johannesson arbetar som
expeditionssekreterare i
Baptistförsamlingen
(bild till höger)

Känns tryggt att vi kan fortsätta
köra på med det som redan fungerar, samtidigt som vi får drömma
och lyssna in Gud tillsammans för
att kanske hitta nya vägar där vi
tillsammans kan bli ännu mer
effektiva i att bygga Guds rike och
göra Jesus synlig i Norrköping.
Jag hoppas också, nu när vi ska
lära känna varandra, att vi alla
vågar vara öppna för varandra
med vad vi brinner för och vilka
gåvor vi har, så att alla hittar sin
plats i vår gemensamma kyrka.
Samuel
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Flyget tar bara 45 minuter.
Längre är det inte över
vattnet till Riga. En hel del
är likt hemma men ändå är
det en plats där människor
lever under andra förutsättningar än vad vi är
vana vid. Här syns nyskapade moderniteter jämte
söndrade hus som står som
monument över en svunnen
tid som länge begränsat
människors liv. Ekonomisk
kris har delvis satt stopp
för utvecklingen som
önskats. Halvfärdiga
nybyggen sträcker sig upp mot
himlen. Tillvaron är hård för
många, särskilt de unga.
Ett trettiotal ungdomar på podiet i
den stora Seminariekyrkan. Deras
sång går rakt in i hjärtat. Inte för
att den är perfekt rent sångmässigt sett, men för den fantastiska
glädje ungdomarna visar. De rör
sig hela tiden till musiken.
Samordnade rörelser. Det är fascinerande att se. Det skapar en
förunderlig kontakt med oss som
lyssnar. Man kan inte låta bli att
ryckas med. Det icke-perfekta
skapar ett tillåtande utrymme
som borde vara självklart i varje
församling. De ger oss både inspiration och glädje till vårt eget
framträdande.
Ibland är det bara så att allting
stämmer. Som om inget kan gå fel.
Det här är ett sådant tillfälle.
Sången, stämmorna, texterna,
rörelserna, kompet, ja allt
stämmer. Det är härligt att låta

Bilder från Riga
sjunger tillsammans så gott
som varje vecka.
I Jelgava, några mil söder
om Riga, tar ortens baptistförsamling emot oss med
dukat kaffebord. En ny
konsert, med en mer
stillsam publik än igår
kväll, men glädjen och
värmen finns även här. Jag
känner en förunderlig tacksamhet över att få vara
med.

sig bäras fram av musiken. Att ge
av sin glädje i sången och musiken
och få känna att tonerna liksom
tron förenar människor på ett
alldeles speciellt sätt. Det spelar
ingen roll att vi talar olika språk
och lever i olika världar.
Morgonen möter oss med regn och
gråväder. Det är kyligt när vi åker
till marknaden. I fyra jättelika
före detta flyghangarer dignar
diskarna av bröd, kakor, tårtor,
kött, fisk, grönsaker, frukter,
karameller och nötter. Undrar om
kyldiskarna någonsin gapar
tomma? Var gör man av färskvarorna som blir över? Har vem som
helst råd att handla här, eller?
En kylslagen promenad i de gamla
delarna av Riga. Höstens första
snöflingor singlar ner. Åskan
mullrar över våra huvuden. Det
känns skönt med en värmande
kopp choklad på ett av stadens
nyare café. En möjlighet att lära
känna varandra lite mer, vi som

Nästa dag är vi tillbaka i
den gamla teaterbyggnaden
som numera är Seminariekyrkan.
Vi firar gudstjänst tillsammans.
Trots att pastorn läser bibeltexten
på lettiska, med ord vi inte alls
begriper, så talar själva rytmen i
orden om att det är Kärlekens lov
från 1 Kor 13 han läser. Märkligt
att kunna förstå och ändå inte.
Dagarna i Riga bekräftade verkligen att kärleken är störst.
Människorna i församlingarna
som tog emot oss med mycket
värme och omsorg. Glädjen i
musiken som förenade oss, både
med varandra inom kören och med
människorna som kommit för att
lyssna. Det är min tro att vårt
besök också gav vännerna i Riga
inspiration och kraft att gå vidare.
Till sist ett varmt tack till alla som
gjorde resan till Riga möjlig. Tack
för att jag fick vara med!
Britt Eriksson, alt i Soon Gospel
Foto: Britt Eriksson och Gunilla
Skogwik
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Baptistkvinnornas Världsböndag
I takt med Anden
Första måndagen i november
varje år har vikts för att fira
Baptistkvinnornas världsböndag.
I år inföll den 1 november.
I mer än 50 år har baptistkvinnor
i hela världen samlats till bön och
offer för att vår värld skall se och
vända sig till Kristus.
Baptisternas Världsallians (BWA)
Kvinnosektionen består av 7
kontinentala unioner och representerar 229 nationella kvinnoorganisationer från 130 länder.
2010 års program har förberetts
av kvinnosektionens administrativa kommitté.
Givandet – en höjdpunkt
Insamlingarna på böndagen är
bärare av den världsvida verksamhet som BWA Kvinnosektion
utför. Den är verkligen beroende
av denna endagsinsamling som är
dess huvudsakliga inkomstkälla.
I Norrköping firades Världsböndagen tillsammans med systraföreningen i Söderköping. Pastor
Margaretha Rudén medverkade
och Birgit Edelvik presenterade
böndagsprojekten 2010.

Ett projekt för kvinnors självbestämmande – Baptisternas Union i
östra Afrika
Projektbeskrivning: Ett alfabetiseringsprojekt för kvinnor i
Sudan, Burundi och Uganda.
Detta projekt vänder sig till behövande kvinnor genom att hjälpa
dem att utveckla sina gåvor för att
bygga en bättre värld.
Australiska Baptistkvinnornas
projekt för att utbilda kommande
ledare
Projektbeskrivning: Detta
projekt hjälper till att skapa
nätverk och utrusta den
kommande generationen av
kvinnliga baptistledare.
Deborahs Husprojekt – Kvinnoorganisationen i Norra Baja
Kalifornien Mexiko
Deborahs Hus arbetar med
program och workshops för att
förhindra våld i hemmet, rådgivning för enskilda och familjer och
bereda en fristad för kvinnor som
tvingats fly från extremt farliga
situationer.
Birgit Fjällgård

Visionsgruppen arbetar vidare
Den 30 oktober träffades visionsgruppen än en gång tillsammans
med Anders Svensson. Vi hade
träffats tre och tre församlingsvis
och arbetar fram förslag till vision.
När vi sedan möttes igen alla nio
imponerades vi av hur samstämmiga vi var i våra formuleringar.
Anders berättade om hur en vision
bör vara uppbyggd. Den ska vara
lätt att förstå, oavsett vem som
läser den. Han påpekade också att
vi måste fundera över vad vi som
församling är duktiga på och våga
berätta det. Vi som ingår i arbetsgruppen trivs bra tillsammans. Vi
kommer att ses en gång till i år och
vår förhoppning är att vi i januari
ska kunna presentera en vision
och tidplan för ett eventuellt
samgående.
Lotta Karlsson
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Baptistkyrkans kör

firar 150-årsjubileum
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I föregående nummer av Gemenskap delgav jag läsarna några
mera översiktliga tankar om sång
och musik i gudstjänsten. I en
avslutande artikel vill jag nu mera
i detalj och mycket kort gå in på
ämnet. Jag utgår från psalmboken
(Psalmer och Sånger), som är en
rik källa att ösa ur.
Under Påskdagens gudstjänst
sjunger vi gärna sången nr 154:
1. Dina händer är fulla av
blommor
Vem var det du tänkte att ge
dem till?
Mina blommor var tänkta för
Kristi grav
men han fanns ej där och hans
grav är tom!
Refräng:
Halleluja, halleluja, halleluja,
halleluja!
De första tre verserna i den här
sången är uppbyggda som en
dialog. Vi brukar också sjunga
dem så: En grupp frågar och en
svarar. Det kan vara olika grupper
ur kören eller män och kvinnor i
församlingen. Refrängens hallelujarop sjungs av alla.
Sådan här växelsång stimulerar i
hög grad församlingssången. Det
går att utnyttja denna möjlighet i
flera sånger.
Nr 367:
1. Är Guds kärlek såsom havet,
som till himlaranden går?
Ja Guds kärlek är som havet.
Mäta den man ej förmår.
Sedan fortsätter verserna med
frågor och svar fram till sista
versen, som sammanfattar
sångens budskap. Kanske en
barnkör kunde sjunga frågorna
och församlingen svaren.
Nu inför julen vill jag peka på en
annan sång, som nog också är
tänkt för ett liknande sångsätt:

Musiken i gudstjänsten
Nr 128: Vid Betlehem en vinternatt …

Så ska vi se på riktningen i en
annan sång.

De sex verserna är en poetisk
omskrivning av julevangeliet
följda av samma refräng:

Nr 837:

Var glad, var glad, var glad, var
glad!
Kristus är född i Betlehems
stad.
En eller flera försångare skulle
kunna turas om att sjunga
versernas berättelse medan
församlingen stämmer in i
refrängen.
I denna sång behövs då knappast
någon psalmbok. Refrängerna kan
man lätt sjunga utantill.
På körövningarna talar vi ibland
om en sångs ”riktning”. Vi
funderar över vem en sång riktar
sig till. Det kan nog vara värdefullt att göra detsamma i samband
med församlingssången.
Nr 326:
1. Store Gud ditt namn ske pris,
evig är din makt och ära.
Du allena hög och vis,
är de dina alltid nära.
Dig lovsjunger änglars här,
dig vi prisa, Fader kär.
Det är väl ingen tvekan om att
denna sång vänder sig uppåt mot
Gud i himlen. Detta är en lovsång
i ordets egentliga betydelse.
Numera använder man ofta ordet
lovsång i en alldeles speciell betydelse, t.ex. när man samlas till
lovsångskväll. De sånger som
främst är aktuella då kallas på
engelska worship songs, alltså
sånger för tillbedjan. Detta
uttryck beskriver bättre vad det är
frågan om. Det finns flera exempel
på sådana sånger i vår sångbok.
Nr 853:
Bara i dig har min själ sin ro
Bara i dig min Gud.

1. Jag tror på en Gud som är helig
och varm,
som ger kampglöd och identitet
En helande Gud som gör trasigt
till helt,
som stärker till medvetenhet.
Denna sång har en horisontell
riktning. Den riktar sig mot sångarens medmänniska.
Nr 97 är skriven av en av 60-talets
stora protestsångare, Sidney
Carter. Sången kan uppfattas som
en kommentar till Jesusorden:
”Allt vad ni har gjort mot en av
dessa mina minsta, det har ni
gjort mot mej.” Vilken riktning får
då denna sång?
1. Jag behövde en nästa, var du
där, var du där?
Jag behövde en nästa var du
där?
Varken tro eller ras sätter
gränser, var du där?
2. Jag var hungrig och törstig, var
du där, var du där?
Jag var hungrig och törstig, var
du där?
Varken tro eller ras sätter
gränser, var du där?
Så här kan man botanisera i oändlighet i vår sångbok. Min förhoppning är att dessa artiklar ska få
oss alla att reflektera över och inse
vilken skatt vi har i gudstjänstens
sång och musik.
Bengt Gårsjö

”Sången ska ge ord åt lovsången,
bönen och bekännelsen, som bärs
fram inför Herren. Den ska också
vara ett redskap för evangeliet, att
förkunna Guds frälsning,
förmana, trösta, lära och stärka.”
(Gunnar Eriksson)
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Samling vid julkrubban i
Immanuelskyrkan
Åke Jansson

Torgkaffe
Vi sjunger in julen
Betraktelse: Margaretha Rudén
Sång: Kören
Musik: Förenade Brass
Kyrkkaffe

Torgkaffe
Installationsgudstjänst i
Immanuelskyrkan
Predikan: Mats Larsson, Lennart
Johansson
Sång: Körsång
Christmas Carols
Julens sånger och bibeltexter på
engelska
Tea and mince pies

Bön- och lovsångskväll
Torgkaffe
Sändningsgudstjänst med nattvard i
Metodistkyrkan
Predikan: Anders Svensson,
Anne-Lill R. Eriksson
Sånggrupp
Kyrkkaffe

Bibelsamtal Där lejonen bor

Adventsgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Kören, Glädjebarn, orkester
Kyrkkaffe
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JANUARI
1 lör

Bönedag
Samlingar kl 08.00, 12.00 och 18.00 i
kyrksalen
Torgkaffe
Gudstjänst
Predikan: Anne-Lill R. Eriksson
Sång: Kören
Löfteslandet
Kyrkkaffe

Bön och Lovsångsgudstjänst
BappeN:s årsmöte
Gudstjänst
Predikan: Anne-Lill R. Eriksson och
Margaretha Rudén
Sång: Britt Eriksson och Carin Olsson
Flyttgröt. Gruppsamling

Nyårsgudstjänst i Immanuelskyrkan
Predikan: Mats Larsson
Nattvardsgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Lillemor Appelvang
Kyrkkaffe
Gudstjänst
Internationella missionen
Predikan: Missionärer
Kyrkkaffe

Nyårskonsert/bön i Immanuelskyrkan
Hans och Jan Fagius

Julotta
Predikan: Anne-Lill R. Eriksson
Sång: Körsångare
Julottekaffe. Medtag julbröd
Missionsgudstjänst i
Immanuelskyrkan
Predikan: Mats Larsson

28 nov 2010 – 6 mar 2011

Alla kulturprogram i samarbete med

10–13
11.00

18.00
15.00
11.00

11.00

16.00

11.00

08.00

fre

31

lör

25

Program
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28 nov 2010 – 6 mar 2011

Program
10

ons
lör
sön

JANUARI
25 tis
26
29
30

FEBRUARI
5 lör
6 sön

14.00
18.00
10–13
11.00

10–13
11.00

tis
14.00

14.00

mån

8
tor
18.00
10–13
14.00

7

10
fre
lör

18.30
19–20

11
12
11.00

09.00

sön

tor

13

17

Bibelsamtal Kryddad olja av
Ylva Eggehorn
Om kvinnor i bibeln
Andrum i kyrksalen
Torgkaffe
Tillsammansgudstjänst
Predikan: Samuel Östersjö
Sång: Glädjebarn m.fl.
Inflyttningsfest. BU inbjuder
Torgkaffe
Nattvardsgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Musik: Bengt Gårsjö cello
Löfteslandet
Kyrkkaffe
MåndagsÖppet i Immanuelskyrkan
Samling och fika
Föreläsning
En hel människa Jonas Helgesson
Bibelsamtal Kryddad olja av Ylva
Eggehorn
Bok- och våffelcafé
Samling i Vetekornet
Bön och Lovsångsgudstjänst
Torgkaffe
Församlingarnas årsmöten
Servering
Gudstjänst årshögtid
Predikan: Margaretha Rudén och
Anne-Lill R. Eriksson
Sång: Kören
Löfteslansdet
Kyrkkaffe
60+ i Vetekornet
Bricken på Svartvik Vibeke Olsson Falk,
författare och pastor

18

fre
10–13
11.00

14.00

lör
sön

tis

19
20

22

18.00
10–13
11.00

10–13

ons
lör
sön

MARS
5 lör

18.00
11.00

23
26
27

sön

6

Bönedag
Samlingar kl. 08.00, 12.00 och 18.00 i
kyrksalen
Torgkaffe
Cafégudstjänst
Predikan: Anne-Lill R. Eriksson
Sång och musik: Noomi och Nils-Olof
Persson
Kyrkkaffe

Bibelsamtal Kryddad i olja av Ylva
Eggehorn
Andrum
Torgkaffe
Gudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Kören
Löfteslandet, Kyrkkaffe

Torgkaffe
Årsmöte för Baptisternas Östgötadistrikt i
Norrköping
Local Heroes i Vetekornet
Nattvardsgudstjänst
Predikan:
Sång och musik: Siân, Catrin och Elin
Petersson med Henric de Koster
Löfteslandet
Kyrkkaffe

Alla kulturprogram i samarbete med

Församlingarnas offerdagar

Årsmöteshelgen12–13 februari

Insamlingar till Sv Baptistsamfundet och
Metodistkyrkan i Sverige
9 januari internationella missionen

Församlingsnytt
HÖGTIDSDAGAR

HEMGÅNGNA
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Vad har hänt i Baptistförsamlingen detta år?

Fasadrenovering på Baptistkyrkan

Snart är det dags för årsmöte. Du
som varit aktiv i någon av baptistförsamlingens grupper och råd har
nu möjlighet att berätta vad ni
varit med om det gångna året.
Lämna din berättelse till mig
senast den 16 januari 2010 så får
hela församlingen möjlighet att
läsa om er verksamhet i årsberättelsen. Bilder från verksamheten
är också uppskattade.

Den gångna bistra vintern utsatte
kyrkan för en stor skada på
fasaden mot Olai Kyrkogata. En
del av fasadens ytskikt lossnade
och ramlade ner på gatan utanför
Café Vetekornets dörr. Vi åtgärdade det hela genom att knacka
bort löst sittande puts för att
förhindra ytterligare risk för
skador.

Du kan lämna ditt bidrag med
epost till sianpe@gmail.com, eller i
mitt fack på kyrktorget.
Siân Petersson

DÖPTA

NYA MEDLEMMAR

UTFLYTTAD

MÅNDAGSTRÄFFEN
6
24
7
21
7

dec kl. 14.00
jan
”
feb
”
feb
”
mars
”

FVU för vår ungdom
8 feb kl. 18.00 årsmöte
15 feb
”
1 mars
”

Valkommittén
Valberedningen respektive Nomineringskommittén vädjar till alla
att sitta kvar på sina uppdrag
även kommande år. Du som vill
byta uppgift eller av någon anledning behöver säga ifrån ett
uppdrag ombeds göra det innan
årsskiftet.
Lotta Karlsson, sammankallande

ADRESSKALENDERN

För att förebygga liknande skador
har vi beslutat att lägga i en
elkabel i takrännan längs med
hela Olai Kyrkogata. Arbetet
utförs nu i november. Samtidigt
åtgärdar vi skadan på fasaden
högst uppe vid takfoten.
Dessa åtgärder kommer att kosta
församlingen minst 100 000
kronor.
På förslag från en av våra
medlemmar går vi nu ut med ett
upprop och ber våra medlemmar
om stöd för att kunna genomföra
dessa nödvändiga åtgärder. Alla
bidrag, stora som små, hjälper oss
att klara av denna oförutsedda
utgift.
Enklast hjälper du genom att
sätta in ett belopp direkt på
församlingens bankgiro 841–4377
via din bank eller via internet. Du
kan naturligtvis också göra det
genom att sätta in din gåva på
församlingens plusgiro 577125–8.
Märk gåvan med ”Fasaden” på
talongen.
Gunilla Arlinger, ordförande
Claes Jönsson, Förvaltningsrådet
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Det är verkligen en förmån jag har
att få jobba med så härliga barn
och ungdomar. Jag har haft
väldigt roligt tillsammans med er
den här hösten och passar nu på
att önska en riktigt GOD JUL och
ett GOTT NYTT ÅR!
Samuel Östersjö, ungdomsledare

Ungdomssidan
När vi sedan drar igång vårterminen ser det ut så här:
POWERPLAY
Vår ungdomsgrupp POWERPLAY kör vidare under våren.
En POWERPLAY-kväll ser ut så
här:
18:00 Någon form av lekfull
aktivitet för dig som är 10
år och äldre.
19:40 POWERPRAY – kort
andakt.
20:00 Vi fikar tillsammans.
20:30 POWERSOURCE – miniungdomsmöte för dig som
är 12 år och äldre.
Ca 22 Kvällen avslutas.
Vi ses i Café Vetekornet på
fredagar udda veckor, alltså
21/1, 4/2, 18/2, 4/3, 18/3, 1/4, 15/4
och 29/4.
GLÄDJEBARN
Barnkören Glädjebarn övar i
Baptistkyrkan varje måndag kl
17:30-18:30 med start 17 januari.
Kontaktperson är Britt Eriksson:
0125-440 87, 0733-82 36 75.

Norrköpings Baptistförsamling
Norrköpings Metodistförsamling
Baptistkyrkan, S:t Persgatan 113
602 33 Norrköping
Pg: Gemensam församlingskassa 57 71 25-8
Bg: Gemensam församlingskassa 841-4377
Bank: Gemensam församlingskassa
6591-161 094 562
Tel: 011-12 08 46
Fax: 011-19 96 56
E-post: baptist.norrkoping@crossnet.se
Metodistkyrkan.norrkoping@maan.se
Hemsida: www.vetekornet.se/kyrkan
Caféföreståndare
Åsa Disefjord
Tel. Café 13 58 32
www.vetekornet.se
Övriga telefonnummer
Café, kök, kyrktorg och musikrum 011-13 58 32

LÖFTESLANDET
Under våren 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:
23/1, 6/2, 13/2, 27/2, 6/3, 13/3, 20/3
och 3/4.
BappeN:s ÅRSMÖTE
Vår barn- och ungdomsförening
BappeN har sitt årsmöte 15
januari kl 15.
Frågor?
Kontakta Samuel Östersjö:
samuel@ostersjo.com
072-228 22 88

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.
Pastorer
Margaretha Rudén
Tel: 011-12 06 30, mob: 070-222 22 88,
pastor_maggie@live.se
Anne-Lill Rosenberg Eriksson
Mob: 073-0755111, andligt@radiowix.se
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

Gemenskap
Redaktionskommitté:
Gunilla Arlinger,
Anders Eriksson,
Lotta Karlsson,
Siân Petersson,
Anne-Lill Rosenberg
Eriksson,
Göran Strömberg,
Elisabeth Strömberg.
Ansvarig utgivare:
Claes Jönsson
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