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En crosschecking som avgör hela matchen
Det är en hård kamp som pågår. Enorma krafter pumpas ut
från varenda muskel. Tunga kroppar trycks in i sargen. Efter
ett slag i ansiktet rinner blodet nerför kinden. Domaren
missar det som var en solklar utvisning, samtidigt som jag
sitter skönt framför min tv och skriver denna betraktelse.
Sverige utklassar till slut Tjeckien med 6–1 i en ganska
underhållande ishockeymatch.
Någon vecka tidigare befann jag mig på Munkaskogs
ungdomsgård utanför Habo på något som kallas ”Framtidens
evangelister”. Där hade jag ett samtal med en skön kille som
jobbar som ungdomspastor i Norrland. Jag berättade att vi i
vår kyrka har en ungdomsgrupp som kallas Powerplay och då
blev hans spontana svar: ”Blir det crosschecking då när du
undervisar?”
Det tog en liten stund för mig innan jag insåg hur lysande
hans kommentar var. För dig som inte är så bevandrad i
ishockeyns värld kan det kanske vara på sin plats att förklara
att powerplay är ett uttryck som används när det andra laget
får en spelare utvisad och det egna laget får spela med en
extra spelare. I vår ungdomsgrupp ser vi Jesus som den extra
spelaren. Crosschecking är när du trycker till en annan
spelare med klubban, vilket leder till utvisning.
Men om vi mer ordagrant ser till betydelsen av crosschecking
så kan vi ju faktiskt tolka det som att undersöka och lära oss
mer om korset. Korset som är så centralt för vår kristna tro.
Korset där hela matchen fick en avgörande vändning från
förlust till seger – från död till liv.
Det som avgjorde var en helt osannolik utvisning. Den som
blev hånad, slagen och förnedrad och som inte gjort några
överträdelser satte sig frivilligt i utvisningsbåset och tog
straffet istället för den som var skyldig. En sådan handling
skulle säkert få vilken hockeycoach som helst att sätta
tuggummit i halsen, för rent mänskligt sett kan det ju bara

leda till förlust. Men i
det ögonblick då Jesu
sargade kropp fick
känna ”träklubban”
mot ryggen så utgick en
sådan kraft av kärlek
som var så stark att
inte ens döden kunde
stå emot. Tack vare
detta får både du och
jag chansen att leva ett
liv i seger tillsammans
med Jesus.
Samuel Östersjö
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Sista gudstjänsten i Metodistkyrkan

Klockan är 11.00 söndagen
den 5 december 2010. Den för
dagen sammansatta dubbelkvartetten från Metodistförsamlingen och Baptistförsamlingen inleder gudstjänsten i Metodistkyrkan på
Bredgatan 15. Kyrkan är fullsatt med extra stolar i mittgången och ingångspsalmen
ljuder mäktigt stark när
Metodistförsamlingen,
Baptistförsamlingen och
Immanuelskyrkans församling tillsammans med övriga
gudstjänstdeltagare sjunger ”Gå
Sion din konung att möta”, Bengt
Gårsjö är organist.
Metodistförsamlingens pastor
Anne-Lill R. Eriksson hälsar alla
välkomna till denna nattvardsoch sändningsgudstjänst. Baptistförsamlingens pastor Margaretha
Rudén och Immanuelskyrkans
församlings nya pastor Mats
Larsson medverkar också i gudstjänsten.

Predikan
Församlingens förra pastor
Anders Svensson predikar över
hur viktigt det är att ha fokus på
vår uppgift. Hur hamnade vi här,
att vi idag stänger en kyrka?
Tappade vi fokus, var det så att vi
plockade in för mycket av det som
inte skulle vara med och till slut
hade så mycket omkring oss så att
vi hade tappat själva uppgiften?
Det hedrar oss, om vi tillsammans
kan säga: Jo, vi har nog missat ett

annat än människor i Norrköping som vi kan dela vår
tro med. Vi stänger en
kyrka som varit till oerhörd
välsignelse men vi går
vidare och låt oss inte tappa
fokus, det finns en
människa därute som
väntar att få lite tid av dig
och mig att få lite tröst att få
lite hopp. Om vi har fokus
där så är något stort på väg.
Amen.

Tack
och annat ibland, vi har nog
tappat fokus ibland, men nu är vi
här. Om vi tappat fokus erbjuder
Gud oss gång på gång ett nytt
försök, vi får en chans till. Vi får
inte tappa fokus på det väsentliga;
att gå ut och göra lärjungar. Låt
oss utmanas av att hitta rätt
fokus. Gud är här och nu och
utmanar oss att försöka igen, det
är dags att flytta fokus från mitt,
ditt och vårt till det som verkligen
utmanar, nämligen människorna i
vår stad, det är dags att bryta upp.
Det är modigt att bryta upp och
göra något nytt. Att våga något
nytt i Norrköping, vi har allt för
att Guds rike ska fungera i Norrköping. Vi har fullt tillräckligt
med resurser i våra församlingar,
det som finns det räcker mer än
väl. Gud vill om du och ni tillsammans vill då är allting på plats,
Guds rike är här. Och runt
omkring oss finns en stad som
väntar och fokus för oss är inget

Anders Svensson riktade ett tack
till församlingen som kämpat,
levat och arbetat i kyrkan under
lång tid. Tack för trohet, kärlek,
omsorg om människor och
varandra. Tack för att församlingen har försökt, provat vägar
och tagit det modiga beslutet att
lämna kyrkan och flytta ihop med
Baptistförsamlingen och blivit
sambo vid hög ålder. Tack till alla
som arbetat i församlingen och
kämpat för Guds rike efter kraft
och förmåga och en uppmaning till
Baptistförsamlingen att ta emot
Metodistförsamlingen som är lite
husvilla men
inte på något
sätt bortkomna. Visa
dem kärlek och
generositet!
Tillsammans
kan ni finna
nya vägar att
våga nytt.
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Avsakralisering
Efter nattvardsfirande och när
den sista psalmen, Gud, ditt folk
är vandringsfolket, klingat ut kom
den stunden som kanske var den
svåraste för många av oss,
kyrkans skulle avsakraliseras,
altarbordet dukas av för sista
gången och kyrkan stängas. När
företrädare för församlingen burit
ut bibeln, altarljusen, barnens
ljus, blommorna, nattvardsservisen och församlingen tågat ut
var det ingen kyrka längre. Visst
var det vemodigt, men nu går vi
vidare, vidare tillsammans med
Baptistförsamlingen i Baptistkyrkan. Vi minns uppmaningen i
predikan att inte tappa fokus på
det som är det viktiga, att föra ut
evangelium i Norrköping.
Anders Eriksson

Foto: Göran Strömberg,
Liz McGuire

Gått på vattnet på sistone?
I våras gick jag en kurs i bibliodrama. Kul! Där valde jag att
försöka leva mig in Sakarias
tankar och känslor när Maria kom
till Elisabet för att berätta att hon
var gravid.
”Visst har vi längtat efter ett barn
men jag trodde det var kört.
Förvisso bad vi Gud om hjälp, men
inte gör Han under i dessa tider?
Underverk gjorde Han ju FÖRR
t.ex. när han lät Moses dela Röda
Havet. Hur kan jag veta att det är
en gåva från Gud, och inte bara
lite… eh… tur? Lite krut är det
kanske i en gammal gubbe ändå!
Vi kanske inte var för gamla ändå?
Jo, jag fick besök av ängeln
Gabriel som sa att vi skulle få ett
barn, men jag ifrågasatte att jag
kunde bli pappa och så blev jag
stum som ett bevis på att det var

sant. Men det hindrar väl inte att
jag kan tvivla? Det kanske är en
envis sjukdom jag fått som gör att
jag inte kan prata?
Idag när Maria var här så var de
så glada och upprymda, och jag
kände mig mest utanför deras
gemenskap, det där med att vänta
barn är kanske mest en kvinnosak? Eller så var det bara för att
jag inte kunde delta i deras
samtal, eftersom jag blivit
stum…? Känner mig lite otacksam
som inte prisar Gud ständigt för
detta under, oavsett hur det nu
skett.”
Så här gick mina tankebanor när
jag var Sakarias. Jag var rätt nöjd
med att gå till Templet, men jag
förväntade mig egentligen inte
något av Gud. Är vi likadana idag?
Har vi svårt att tro på att Gud kan

göra det obegripliga? Det oväntade? Det som tycks upphäva
naturlagar!? Jesus sa något om att
vi kommer göra större under än
honom. När gick du på vattnet
senast? GÖR vi STÖRRE under?
Förväntar vi oss det? Eller finns
det möjligen en tendens att tolka
de häpnadsväckande historier som
vi hör idag som resultatet av en
otäck variant av andlighet?
Men det står ju också skrivet att
”på frukten känner vi trädet”, titta
noggrant – kanske är trädet
friskt, starkt och välmående?
Kanske verkar Gud just där vi
minst anar det?
Marit Strömberg
(Du kan fråga en Bildakonsulent
nära dig om du kan få gå en kurs i
bibliodrama!)
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Under 2010 har en grupp träffats
med syfte att formulera en vision
för Metodistförsamlingen,
Baptistförsamlingen och
Immanuelskyrkans församling.
Bakgrunden var att diskussioner
fördes om huruvida dessa tre
församlingar hade det som krävs
för att kunna gå ihop till en
församling. Tanken var att om alla
tre kan ställa sig bakom en och
samma vision finns förutsättningarna för att sedan gå vidare och
fundera över om det är praktiskt
möjligt att gå samman.
Redan vid första mötet var det
tydligt att det fanns skillnader
mellan de tre församlingarna.
Trots det slogs vi av hur lätt vi
hade att mötas när vi talade om
det som är kärnan i tron och vårt
uppdrag. Genom hela arbetet har
vi haft ett gott samtalsklimat där
alla kommit till tals och delat erfarenheter.

Visionen
Svensson var med den här gången
och gav oss tips på sånt man bör
tänka på vid visionsarbete. En
från varje församling fick sedan i
uppdrag att tillsammans formulera en vision av de tre förslagen.

Detta som en konsekvens av ett
gemensamt samfund och att vi vill
vara ett vittnesbörd för Norrköping om att tre kan bli ett och göra
mera tillsammans för Norrköping
än tre separata församlingar.

Efter diskussioner i helgrupp kom
vi fram till följande vision:

Årsmötena för Baptist- respektive
Metodistförsamlingarna ställde
sig bakom förslaget till Vision
samt beslutade att verka för att de
tre församlingarna på många
olika sätt ska ges tillfälle att växa
samman på ett aktivt sätt.

En kyrka öppen för alla där
mötet med Jesus Kristus
skapar gemenskap och engagemang för dig och samhället.
Öppen för alla (En församling
för alla, oavsett ålder, samhällsklass, etnicitet och tro)
Mötet med Jesus Kristus (Sker
genom vårt liv i församlingen och
där mötet med Jesus Kristus får
genomslag för den enskilde,
samhället och världen)
Gemenskap (En gemenskap som
inte ställer krav utan var och en
bidrar efter egen förmåga)

Vid den första träffen hade vi den
vision som formulerats för
Gemensam Framtid som samtalsunderlag. Den hjälpte oss att
formulera hur vi ser på församlingens uppdrag.

Engagemang (Tar vara på individens kunskap, erfarenhet och
begåvningar)

Vid den andra träffen fanns
Anders Svensson med och delade
med sig av sina tankar. Det var
mycket inspirerande och hjälpte
oss att lyfta våra tankar bortom
hur våra församlingar ser ut idag.
Han utmanade oss att fundera på
hur Norrköping mår och vad vi
kan göra för att möta de behov
som finns i Norrköping. Vi tog
hans utmaning på allvar och till
följande gång undersökte vi en rad
områden: arbetslöshet, sjukdom,
barn som far illa. Behoven är stora
i Norrköping.

Inför överlämnandet av visionen
ville vi ge ett förslag till tidsplan
för församlingarna att fundera
kring:

Efter detta var det dags att börja
formulera visionen. Vi delade först
upp oss församlingsvis och formulerade visioner. Sedan träffades vi
och diskuterade det vi skrivit ned.
Det var stor samstämmighet i
formuleringarna. Anders

Med målet att vid detta årsskifte
ha löst frågor som gemensam
kyrka, gemensam gudstjänst,
gemensam personal, gemensam
ekonomi, gemensam verksamhetsinriktning, gemensamma sommargårdar etc.

Samhället (Vi vill samverka med
och vara ett komplement till vår
omgivning)

De tre församlingarna skall ges
tillfälle att på många olika plan (i
gudstjänst, genom sång och musik,
genom gemensamma gruppsamlingar, genom gemensamma
styrelsemöten / verksamhetsråd
etc.) växa samman på ett aktivt
sätt från hösten 2011 fram till
årsskiftet 2012–2013, då församlingarna kan bli ett.

Lotta Karlsson
Visionsgruppen har bestått av
Rikard Carlsson (Metodist),
Roger Eriksson (Metodist),
Vendela Eriksson (Metodist),
Billy Josefsson (Baptist),
Lotta Karlsson (Baptist),
Pär Lindkvist (Immanuel),
Per Rikardson (Baptist),
Gunnel Wadskog (Immanuel) och
Ragnhild Widén (Immanuel).
Gruppen har haft Anders
Svensson från Metodistkyrkan i
Sverige som handledare.
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MARS
4 fre
5 lör

09.00

60+ i Vetekornet Konsten att leva
innerligt
Ted Harris, sommarpratare 2010, teologie
doktor och präst
Bönedag
Samlingar kl. 08.00, 12.00 och 18.00 i
kyrksalen

Måndagsträffen Önskesånger
Gunnel Enstedt sjunger med och för oss
19.00 MåndagsÖppet i Immanuelskyrkan
Att tolka reflektivt och eftertänksamt gör
skillnad
Socionom och pastor Arne Fritzon
Servering fr 18.30
14.00 Bibelsamtal Kryddad av olja av Ylva
Eggehorn
14.00 Bok- och våffelcafé
Samling i Vetekornet
18.00 Bön- och lovsångskväll
10–13 Torgkaffe
11.00 Gudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Kristin Collin
Löfteslandet
Kyrkkaffe
18.00 Sjung min själ med kören
Gäst: Landshövding Elisabeth Nilsson

14.00

18.00
11.00

10–13
14.00

Världsböndagen på Hemgården
Torgkaffe
Årsmöte för Baptisternas Östgötadistrikt i Norrköping
GF-kyrkan med Karin Wiborn
Local Heroes i Vetekornet
Nattvardsgudstjänst
Predikan: Mats Larsson
Sång och musik: Siân, Catrin och Elin
Petersson med Henric de Koster
Löfteslandet
Kyrkkaffe
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2 lör
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Andrum i kyrksalen
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Måndagsträffen Kvinnor i bibeln
Bibelsamtal Kryddad av olja av Ylva
Eggehorn
10–13 Torgkaffe
11.00 Gudstjänst i Immanuelskyrkan
Predikan: Margaretha Rudén
Kyrkkaffe

14.00
14.00

10–13 Torgkaffe
11.00 Nattvardsgudstjänst
Predikan: Anne-Lill R Eriksson
Sång: Kören
Löfteslandet
Kyrkkaffe

18.00

Måndagsträffen
Lisbeth Kjellander berättar om sin
Thailandresa
14.00 Bibelsamtal Kryddad av olja av Ylva
Eggehorn
20.00 Together i Baptistkyrkan
10–13 Torgkaffe
11.00 Musikalgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Tina Rudén och Glädjebarn
Kyrkkaffe
Församlingsmöte

14.00

10–13 Torgkaffe
11.00 Gudstjänst
Predikan: Anne-Lill R Eriksson
Sång: Soon Gospel
Löfteslandet
Kyrkkaffe

Program
6 mar – 5 juni 2011
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APRIL
11 mån

16
17

19.00 MåndagsÖppet i Immanuelskyrkan
Hur blir man en hel människa?
Pastor och författare Larsåke W Persson
09.00 60+ i Vetekornet Herrarna på Harpsund
F.d. landshövding Rolf Wirtén
14.00 Bok- och våffelcafé
Samling i Vetekornet
10–13 Torgkaffe
11.00 Cafégudstjänst Det goda samtalet
Predikan: Margaretha Rudén m.fl.
Sång: Kristin Collin
Kyrkkaffe
14.00

11.00

mån

fre

18

22
11.00

18.00
19.00

Andrum i kyrksalen
Valborgsmässofirande på Väsby
sommarhem

Måndagsträffen Därför firar vi påsk
Anne-Lill Rosenberg Eriksson
Bönedag
Samlingar kl. 08.00, 12.00 och 18.00 i
kyrksalen
Långfredagsgudstjänst med nattvard
Predikan: Margaretha Rudén
Orgelmusik: Sam Hellgren
Påskdagsgudstjänst
Predikan: Anne-Lill R Eriksson
Sång: Kören
Kyrkkaffe

11.00

Nattvardsgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Cattrin Wigge
Kyrkkaffe
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14.00

24

27
30
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1

2

Måndagsträffen Moder Teresas liv och
gärning

8

5
sön

tor
11.00

18.30

18.00

Café Vetekornet Så blir vår församling
en del av Kyrka för Fairtrade
Arr: Norrköpings Kristna Råd
Tonårsgudstjänst
Predikan: Samuel Östersjö
Sång: ungdomar
Kyrkkaffe
Vårkonsert Kören, Soon Gospel m.fl.
tor
fre
sön

Bok- och våffelcafé samling i Vetekornet
Together i Vidablickskyrkan
Gudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Lillemor Appelvang
Kyrkkaffe
Församlingsmöte

14.00
20.00
11.00

ons

12
13
15

18

fre
sön

sön

Nattvardsgudstjänst
Predikan: Anne-Lill R Eriksson
Sång: Körgrupp
Kyrkkaffe

11.00

2 tor–5 sön
sön
11.00

18.00
18.00
11.00
20
22

Böndag
Samlingar kl. 08.00, 12.00 och 18.00 i
kyrkan
Andrum i kyrksalen
Bön- och lovsångskväll
Gudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Annika Backström
Kyrkkaffe
29

JUNI
5

Samfundskonferens
Gudstjänst
Predikan: Per Rikardson
Kyrkkaffe

Alla kulturprogram i samarbete med
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Baptistförsamlingens
årsmöte

Metodistförsamlingens
årsmöte

Lördagen den 12 februari ägde det
årliga årsmötet rum på Vetekornet. Deltagarnas ålder sträckte
sig från 8 år upp till 80 +, vilket jag
tycker är en av de fina sakerna
med vår församling.

Under ledning av distriktsföreståndare Alf Englund höll Metodistförsamlingen årsmöte den 12
februari i Baptistkyrkan.
Rapporter från pastor och utskott
lästes, mottogs med tacksamhet
och lades till handlingarna. Lokalpredikanterna fick sina fullmakter förnyade, Thorsten
redogjorde och förklarade den
ekonomiska rapporten. Allt var
precis som det brukar men ändå
inte. Några meter bort med endast
en vikvägg emellan kunde vi höra
hur Baptistförsamlingen höll sitt
årsmöte. Det kändes bra att hålla
årsmöten samtidigt med Baptistförsamlingen, men vi ser fram mot
den dag då inte Baptistförsamlingen och Metodistförsamlingen
håller årsmöten på var sin sida om
vikväggen utan Församlingen
hållet årsmöte och vi är en församling.

Årsmötet inleddes gemensamt
med Metodistförsamlingen där
visionsgruppen presenterade sitt
arbete och förslag på vision för
våra gemensamma kyrkor. Denna
vision är ”En kyrka öppen för
alla där mötet med Jesus
Kristus skapar gemenskap och
engagemang för dig och
samhället”, och består av fem
punkter: Öppen för alla, mötet
med Jesus Kristus, gemenskap,
engagemang och samhället.
Denna vision godtogs sedan av
deltagarna på årsmötet och beslut
fattades att arbeta utifrån denna.
Visionsgruppen berättade också
att samtal med lokalpolitiker visat
att de är positiva till församlingars arbete i allmänhet men att
vi inte syns i samhället. Detta är
något jag själv tycker känns
uppmuntrande för oss, det vill
säga att vi ska ta för oss mer och
inte vara rädda för att synas i
samhället då vi behövs och har
mycket positivt att dela med oss
av.

Sjung min själ
Söndagen den 13 mars är det åter
dags för en ”Sjung min själ”-kväll i
Baptistkyrkan.
Gäst denna gång är Östergötlands
nya landshövding, Elisabeth
Nilsson. Hon är uppväxt i
Missionsförbundets scoutverksamhet och har en mor som varit
mycket engagerad i Missionsförbundet i Norrbotten. Själv har hon
ett förflutet som körsångare i
bland annat Luleå kammarkör.
Bakom sig har hon också en
karriär på höga chefsposter i
näringslivet.
Det blir säkert intressant att höra
henne samtala omkring sånger
och annat som vår programpresentatör, Gunilla Skogwik, kan
komma att fråga om.
Medverkar gör också kören och
stråkensemblen med Jackie Leiby
som solist.
Bengt Gårsjö

Anders Eriksson

Efter de tolv första punkterna i
dagordningen var det fikapaus
tillsammans med Metodistkyrkan
som hade sitt årsmöte vägg i vägg
med oss och det gavs tillfälle att
samtala och umgås med varandra.
Funktionärer valdes för 2011 och i
vissa fall även 2012. Ombud
valdes också till ÖBM:s årsmöte
den 5 mars i Baptistkyrkan, samt
den gemensamma konferensen i
Stockholm 2–5 juni. Eftermiddagen avslutades med psalmsång
och insamling till församlingens
verksamhet.
Anna Rudén

Gunilla Arlinger tackar Sören Gustafsson som har varit revisor i
Baptistförsamlingen i ett oräkneligt antal år. Foto: Hans Karlsson.
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Måndagsöppet
Vi har återigen glädjen att få
lyssna till intressanta föredrag då
Baptistförsamlingen. Metodistförsamlingen, Immanuelskyrkans
församling och studieförbundet
Bilda inbjuder till tre intressanta
Måndagsöppet-kvällar i vår i
Immanuelskyrkan. ”En hel
människa” är rubriken för de tre
kvällarna.
Först ut var Jonas Helgesson som
talade utifrån rubriken ”Ett CPbra liv” som också är titeln på
hans senaste bok. En fantastisk
kväll med en fantastisk person, så
skulle jag vilja sammanfatta den
kvällen.
Vad är ett bra liv? Kan man leva
ett bra liv även om man har ett
allvarligt handikapp som begränsar tillvaron på många sätt?

Bönedag den 18:e – varje
månad!
Varför bön och varför den 18:e?
Svaret på att det blev den 18:e är
inte mer spännande än att vi
tänkte att det skulle vara en
bestämd dag varje månad och då
kom vi överens om denna dag.
Oavsett när dag 18 infaller är det
bön, och det blir lätt att minnas.
Varför bön? Bön är något av det
mest centrala uttrycket för vår
gemenskap med Gud där vi
utformar våra behov och vår
längtan. Nya testamentet
uppmanar oss till ständig bön och
Jesus uppmanar oss till bön i hans
namn. Bön utgör en fast punkt i
gudstjänsten och det blir då en
kollektiv bön där vi lyssnar in
andras behov och blir mer delaktiga i varandras liv både i församlingen men också i samhället och
världen runt omkring oss. Nu får
vi vara förenade en hel dag i något
som är livskällan i vår gemenskap
med Gud och varandra. Bönen
förenar oss och det känns viktigt
att vi som församling möts för att
dela det som är svårt och glädjas
över det som är gott och tacka Gud

Jonas liv började dramatiskt.
Fyrtio minuter var hans hjärna
utan syre. Läkarna trodde inte
han skulle överleva. Men det
gjorde han … och konsekvensen
blev en CP skada. Han kommer att
sitta i rullstol hela livet och
kommer aldrig att kunna tala, sa
läkarna. Men Jonas beslöt sig
tidigt att han inte skulle bli
stammis på Hjälpmedelscentralen.
Idag är han gift, egen företagare,
arbetar som föreläsare och ståuppare, skriver böcker. Han spelar
golf och planerar för fullt att
bestiga Kebnekaise.
Han förmedlade hopp, energi och
en stor portion humor. Vi fick oss
många befriande skratt. Jonas
delgav oss små fragment ur det
vardagliga livet där han kämpar
mot att bli särbehandlad på grund
och lovprisa honom för vem han är
och vad han gör. Vi behöver också
be tillsammans för de större
sammanhangen.
• Vi behöver be för den ekumeniska processen och vår gemensamma framtid här i
Norrköping men också i
Sverige.
• Vi behöver be för ledarskapet i
våra samfund och det nya
samfundet som det skall
beslutas om i årets årskonferens.
• Vi behöver be för Norrköping
och människorna som bor här.
Barnen, ungdomarna, de äldre,
de ensamstående, de
arbetslösa, de hemlösa och
mycket, mycket mer.
Nu ges det tillfälle en dag i
månaden att få komma till bön i
kyrkan kl. 8, 12 och 18. Vi delar
våra böner och behov, och vill du
hellre sitta ensam i avskildhet och
tystnad någonstans i kyrkan går
det också bra. Varje samling är på
ca en timma men du kan också
stanna en hel dag i kyrkan om du
vill. Och du som inte har möjlighet

av sitt handikapp och där han
vägrar att ta den enklaste vägen.
Det som framförallt har bidragit
till att han är där han är idag är
familjen, vännerna och den
kristna tron. Han tog bilden av
popcorn. Om de ligger i ett kylskåp
så kommer de aldrig att poppa.
Men om de kommer in i värmen i
ugnen så börjar de snart att
poppa. Omgivningens värme och
uppmuntran har stor betydelse.
Hans livsberättelse fick oss att
inse att man behöver inte vara
Ernst Kirchsteiger för att bli en
lycklig människa. ”Om jag ska
välja ett talesätt som beskriver
mitt liv väljer jag det här”, säger
Jonas. ”Ibland blir det inte som
man har tänkt sig – ibland blir
det bättre.” Tack Jonas!
Margaretha Rudén
att komma, kan ändå vara med i
bön under dagen i din tanke och
ditt hjärta. ”Om ni ber om något i
mitt namn skall jag göra det”.
Jesus (Joh. 14:14)

Andrum
Marschallerna lyser på trappstegen för att visa vägen in i
kyrkorummet. Musikens toner,
ljusen som brinner och stillheten
som råder möter besökaren. En
liten oas i vimlet, ett andrum efter
dagens fläkt och fart, på väg hem
från jobbet eller andhämtning och
lite påfyllnad innan nästa aktivitet. En onsdagskväll i månaden
har du möjlighet att träda in i
kyrkorummet för att dra några
djupa andetag och sitta ner en
stund för att bara vara. Det är
frihetens rum, tänd ett ljus, böj
dina knän, sitt eller ligg och dra
några djupa andetag. Be pastorn
om förbön om du upplever behov
av det. ”Han för mig i vall på gröna
ängar, han låter mig vila vid
lugna vatten. Han ger mig ny
kraft”. Psaltaren 23:2–3.
Anne-Lill R Eriksson

Församlingsnytt
HÖGTIDSDAGAR
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Dator till Vetekornet
Vetekornet behöver en dator –
laptop – så de kan göra sina
beställningar direkt, utan att
expeditionen ska behöva skriva
dem en gång till.

HEMGÅNGNA

Av utrymmesskäl bl.a. bör det
vara en bärbar dator.
Den behöver inte vara särskilt
kraftig, men USB-port bör den ha.
Har du för många eller kan tänka
dig att leva med en laptop mindre,
så hör av dig till Hans Karlsson,
Claes Jönsson eller mig, Göran
Strömberg.

Ekonomi

NYA MEDLEMMAR

MÅNDAGSTRÄFFEN
7
21
4
18
2
17

mars kl. 14.00
mars
”
april
”
april
”
maj
”
maj
”

FVU för vår ungdom
15
29
12
26

mars kl. 18.00
mars
”
april
”
april
”

Under Baptistförsamlingens
årsmöte presenterades förvaltnings- och årsberättelsen för
församlingen samt revisionsberättelsen för 2010. Det gångna årets
ekonomiska resultat slutade på
ett sammanlagt underskott på
drygt 93 000 kronor. Budgeten för
2011 fastställdes och där ser det
beräknade underskottet ut att
hamna på 136 000. Vi måste alla
hjälpas åt för att bära det ekonomiska ansvaret och försöka få
underskottet så litet som möjligt.

Nya telefonnummer i kyrkan
Sedan årsskiftet når vi våra
pastorer och expeditionen genom
mobiltelefoner. Orsaken är att vi
hade en liten telefonväxel på expedition som vi inte längre kunde få
service på. Därför slopade vi de
Församlingarnas offerdagar
Påskhelgen

Adresskalender
Ny adresskalender på gång. Ring
eller maila expeditionen om vilka
uppgifter du vill ha i adresskalendern.
Göran Strömberg

Insamlingar till Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i
Sverige
6 mars Ledarutveckling och
utbildning
3 april Nationella missionen
5 juni Konferenskollekt

fasta telefonerna till personalen.
Om man ringer till de tidigare
numren får man hänvisning till de
nya mobilnumren. Café Vetekornet har oförändrat nummer.
De nummer som gäller nu är
följande:
Margaretha Rudén 070-22 22 288
Samuel Östersjö

072-22 82 288

Siw Johannesson

070-39 38 288

Anne-Lill R Eriksson
073-07 55 111
Porttelefonen har restaurerats och fungerar nu. Äntligen!

Tillsammans på Skeppsgården
Tillsammans på Skeppsgården är
ett familjeläger, en semestervecka, en sol- och badvecka, en
aktiv vecka och en gemenskapsvecka allt på en gång.
Skeppsgården är en lägergård som
ligger i Misterhults skärgård ca 5
mil söder om Västervik vid en
skyddad vik, ett stenkast från
vattnet och med egen badhäll och
liten sandstrand för de minsta
barnen.
Boka in lägerveckan 9 till 16 juli
och anmäl dig senast den 15 juni.
Eftersom det är ett begränsat
antal platser inomhus och i
stugorna på lägergården gäller det
att vara tidigt ute med anmälan.
Ett informationsblad med anmälningstalong finns i kyrkan.
Anders Eriksson
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Ungdomssidan

Vem är Rikard Carlsson?

POWERPLAY

Jag är 40 år och gift med min
underbara fru Jonna. Tillsammans har vi fyra barn. Det är
Vilma och Emily som är 11 år.
Tuva som har fyllt 9 år samt lillpojken Theodor som är 8 år. Vilma
och Emily är inte tvillingar. Emily
och Theodor är mina biologiska
barn och Vilma och Tuva är mina
älskade bonusbarn. Jonna och jag
kommer även att bli föräldrar i
maj, och vi väntar med spänning
på att få möta ett nytt litet liv. Vi
bor alla i en villa i Hallberga som
ligger i stadsdelen Eneby.

18:00 Någon form av lekfull aktivitet för dig som är 10 år och äldre.

Min kyrkliga bakgrund är
Svenska kyrkan där jag döptes och
konfirmerades. Jag var aldrig
aktiv utan kyrkan var något som
fanns i mitt liv som en kär gammal
avlägsen släkting som man tyckte
om, men tyvärr inte besökte mer
än en gång per år. 1996 kom jag i
kontakt med Norrköpings Metodistförsamling och det var
”kärlek” vid första ögonkastet. Jag
överväldigades av kyrkans härliga
gemenskap, och var såld direkt.
Jag började nästan direkt att
hjälpa till med ungdomsarbetet
genom att vara behjälplig i det
lilla scoutarbetet kyrkan hade.

19:40 POWERPRAY– kort andakt.
20:00 Vi fikar tillsammans.
20:30 POWERSOURCE – miniungdomsmöte för dig som är 12 år
och äldre.
Sommaren 1999 blev jag medlem i
Norrköpings Metodistförsamling.
Nästan direkt så blev jag invald i
barn- och ungdomsutskottet.
Nu har jag verkat där i över 10 år,
varav de sista 5 åren som ordförande i utskottet. Det viktigaste
med barn- och ungdomsarbetet är
att barn och ungdomar ska få
känna sig delaktig i den kristna
gemenskapen och att lära sig att
alla är lika viktiga i Guds värld.
Nu hoppas jag att tillsammans
med styrelsen i barn- och
ungdomsutskottet få en väl fungerande verksamhet. Med Samuel
Östersjö och de andra verksamhetsledarna kommer det att bli en
lysande framtid för Baptistförsamlingens och Metodistförsamlingens barn och ungdomar.
Rikard Carlsson

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: 070-39 38 288
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

C:a 22 Kvällen avslutas.
Vi ses i Café Vetekornet fredagar
udda veckor. De tillfällen som är
kvar är: 18/3, 1/4, 15/4 och 29/4.

LÖFTESLANDET
Söndagsskola som är för barn från
3 år och uppåt. Vi träffas i Baptistkyrkan kl 10:45–12:15 följande
söndagar: 13/3, 20/3 och 3/4.

GLÄDJEBARN
Barnkören Glädjebarn övar i
Baptistkyrkan varje måndag kl
17:30–18:30.
Kontaktperson är Britt Eriksson:
0125-440 87, 0733-82 36 75.

TOGETHER
Ekumeniska ungdomsmöten
under våren:
25 mars kl. 20 i Baptistkyrkan
13 maj kl. 20 i Vidablickskyrkan

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: 070-222 22 88,
margaretha@vetekornet.se
Anne-Lill Rosenberg Eriksson
Mob: 073-07 55 111, andligt@radiowix.se
Barn- och ungdomsledare
Samuel Östersjö
Tel: 072-228 22 88
samuel@ostersjo.com
Exp. sekreterare
Siw Johannesson
Tel. exp: 070-39 38 288

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