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Så kom du då till sist ...
Så börjar Ylva Eggehorns text till en av våra psalmer: Innan
gryningen Psalmer och Sånger 796. Den handlar om att Jesus
kom hit till den här världen på ett sätt som ingen hade
förväntat sig. Han kom bortom bilderna, skriver hon.
Mina tankar har den sista tiden rört sig mycket kring på
vilket sätt Gud skulle välja att komma till världen idag.
Skulle jag känna igen honom? Eller skulle det vara bortom
alla mina bilder?
Skulle han födas av en ung tonårsflicka på flykt? Vem skulle
vara utvald till att vara hans jordiske pappa? Fundera gärna
vidare och dela med dig av dina tankar.
Vi har en Gud som stiger rakt in i den värld vi lever i. Han föds
som alla barn, liten, hjälplös, totalt beroende. Vad väcker det
hos oss? Han kunde ha kommit som en diktator – men det gör
han inte … trots att han har all makt.
Paulus skriver i brevet till Filipperna kapitel 2 följande:
Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet
med Gud utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt
då han blev som en av oss.
Hebreerbrevets författare gör en annan beskrivning. Han
liknar Jesus vid en överstepräst. Översteprästen var den som
bar fram folkets synder inför Gud.
Så här beskriver författaren sin bild av Jesus som överstepräst i kapitel 4.
Vi har inte en överstepräst som är oförmögen att känna med
oss i våra svagheter, utan en som har prövats på alla sätt
och varit som vi men utan synd. Låt oss därför frimodigt
träda fram till nådens tron för att få förbarmande och nåd
i den stund då vi behöver hjälp.
Vi är inte utelämnade!

Låt oss sjunga med i en
av adventstidens
psalmer:
Han kommer hit, en
Mänskoson,
ur Faderns rike fjärran
från
och gästa vill vår
boning.
Han kommer ned till
jordens grus
med himlens kärlek,
nåd och ljus
och bjuder oss försoning.
Ett sken är nu i öster
tänt –
det är advent, det är
advent!
Psalmer och Sånger
109:2.
Pastor Margaretha
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Varför bestämde du dig för att
utbilda dig till pastor i ”mogen”
ålder?
Jag upplever att jag fick ett tilltal
från Gud. Pastorsyrket har aldrig
funnits i min värld eller mina
tankar tidigare. Andra blir
pastorer men inte jag. Tilltalet var
så starkt, annars hade jag aldrig
börjat på min utbildning vid 47 års
ålder och jag har inte ångrat mig.
Hur vad det att växa upp i
Valdemarsvik?
Jag var en sökare i tonåren och
fann vad jag sökte i kyrkan och i
mötet med Jesus. Jag var ute och
dansade lite och träffade en del
trevliga killar men gemenskapen
som då var i Pingstkyrkan var
viktig och jag trivdes i ungdomsgänget. Vi hittade på väldigt
mycket roliga saker, men hade
också en fin andlig djup omsorg
om varandra. Så jag längtade inte
efter så mycket annat.
Som medmänniska har du
engagerat dig för det mest utsatta i
samhället på flera olika sätt. Vad är
det som driver dig?
Jag tror det är mitt andliga DNA,
något som Gud har lagt ner i mig.
Det blir så starkt för mig att vissa
människor som jag möter ligger på

Intervju med Anne-Lill
mitt ansvar. Som tur är vet man
aldrig hur arbetsamt det kommer
att bli för det är möjligt att jag
skulle tveka då. Ibland har det
varit väldigt arbetsamt, men
också får jag vara med och dela
glädjen när det går i en positiv
riktning. Alla människor kommer
ju inte till världen med samma
förutsättning, men alla människor
är Guds skapelse, och det är min
uppgift att visa respekt och
sträcka ut en eller två hjälpande
händer för att gå med ett kortare
eller längre stycke på livets väg.
Jag känner för människor i nöd.
Det var så när jag var yngre också,
och det trasslade till det en hel del,
för då trodde jag alla människor
hade ett gott uppsåt och var
ärliga. Men det har jag lärt mig,
att så är det inte.
Vad tänker du när hjälpen inte
verkar vara till nytta?
Det har hänt några gånger att jag
har känt så och då har jag vänt
mig med djupt allvar till Gud och
frågat vad jag skall göra och om
han inte kan gripa in lite mer. När
den romska familjen bara fick nej
och inget uppehållstillstånd och
lilla Stefan var livlös som en trasa
i sitt apatiska tillstånd, då talade
jag allvar med Gud ”Nu har jag
gjort allt som står i min makt, jag
kan inte komma på något mer”
Efter bönen fick jag syn på ett
namn och ett telefonnummer och
jag började ringa, och den ena
kontakten efter den andra ledde
till sist till ett uppehållstillstånd.
Jag ha pratat allvar med Gud om
andra människor också och
fantastiska saker har skett som
bara Gud kan ordna till. Jag kan
inte förneka att jag är väldigt trött
ibland och jag lägger ner arbetet
för ett tag, ber mer och väntar in
nya tider. Ibland ser det väldigt
mörkt och hopplöst ut … men det
är det som vår tro med förankring
i Jesus Kristus, handlar om … att
tron är en övertygelse om det man
hoppas en visshet om det man inte
ser.

När och var trivs du bäst?
Jag trivs på tu man hand med min
man, eftersom jag inte träffar
honom så ofta. Det är också
väldigt roligt att umgås med
barnen och mina barnbarn, och jag
kan få leka och busa lite. Det är
härligt att höra de små barnen
skratta. Det får mig att må bra.
Jag trivs också med människorna
i församlingarna och är så glad för
alla jag fått lära känna. Under de
här åren som pastor har jag
kommit nära många människor
och jag har fått lära mig mycket,
och fått uppleva många goda, fina
stunder.
Jag trivs också väldigt bra med att
vara ensam hemma i skogen. Ja
helt ensam är jag ju inte, jag har ju
katterna. Det är så skönt att bara
få vara i stillheten och tystnaden.
Att få vara i Guds underbara
skapelse, med dofter, trädkronornas sus, och den lilla sjön och
vattnet som ger mig ro. Det är
härligt.
Du är uppsagd p.g.a. ”arbetsbrist”
som det heter när det inte finns
pengar till avlöningen. Vad ska du
göra efter nyår?
Jag vet inte!
Intervjuad av Anders Eriksson,
Foto: Anders Eriksson
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En församling!
På ett gemensamt församlingsmöte den 25 september gjorde de
två församlingarna ett gemensamt
uttalande om en vilja och önskan
att bilda en ny gemensam församling.
Metodistförsamlingen kommer att
ha en församlingskonferens
onsdagen den 7 dec, då ett formellt
beslut tas. Styrelsen har arbetat
med ett nytt stadgeförslag och
förslag till församlingsordning,
vilka skickats ut till medlemmarna och diskuterades på
församlingsmötet den 25 oktober.
Vid styrelsernas sammanträde
den 10 november antogs följande
plan. Vi hoppas och tror på att vi
ska lyckas:

Missionshelg
Vår medlem Solfrid GuldsvågThorsén är sedan åtskilliga år
bosatt i Göteborg.
Hon har sedan hon flyttade dit
arbetat tillsammans med sin man,
Rodney Åsberg, med ett stort
projekt, PACS (Pan Asia Cooperation Society), i Pakistan
(www.pacs.nu). Man förser
infödda kvinnor med råmaterial
för att väva tyger och sy kläder,
som man sedan fraktar hem till
Sverige och säljer bl.a. i sina två
butiker i Göteborg. Vidare driver
man skolverksamhet bland utfattiga barn. I dagsläget har man ca
27000 elever i dessa skolor.
Solfrid var under 60- och 70-talen
lärare vid musikklasserna här.
Vidare var hon en tid verksam i
Korskyrkan, därefter i
Tabernaklet samt de sista åren
som ledare för Ungdomskören i

– På en Församlingskonferens
beslutar Metodistförsamlingen
att bilda en gemensam
församling utifrån de förutsättningar som utarbetats. Baptistförsamlingen tar ett liknande
beslut, gärna samtidigt. Det kan
vara vid årsmötet.
– Ett gemensamt Bildarmöte
hålls då vi tillsammans beslutar
att bilda den nya församlingen,
antar stadgar och församlingsordning, väljer funktionärer,
antar budget mm. Detta kan ske
samma helg som årsmötet eller
vid en annan tidpunkt.
För Metodistförsamlingens del ska
beslutet godkännas av Metodistkyrkan i Sverige.

Under en period kommer de två
gamla församlingarna att existera
samtidigt med den nya. Under den
tiden skall alla tillgångar föras
över till den nya församlingen.
När alla konton är tömda och alla
eventuella lagfarter är överförda
på den nya församlingen hålls ett
avslutande årsmöte för de gamla
församlingarna. Om det skulle
visa sig att Metodistförsamlingen
inte hinner genomföra det avslutande årsmötet för Metodistförsamlingen före okt 2012 kan det
behövas några enkla stadgar för
vem som tar beslut inom Metodistförsamlingen. Det behövs också en
tydlig startpunkt när den nya
församlingen invigs. En festhelg
hålls med representant/er för
Gemensam Framtid och eventuellt från bildarsamfunden.
Med tanke på hur långt vi kommit
kan troligen beslutet att bilda en
ny församling inom Gemensam
Framtid fattas vid församlingarnas årsmöten i början av 2012.
Styrelsen/Gunilla Arlinger
och Anders Eriksson

Immanuelskyrkan. Det
finns alltså många
Norrköpingsbor som
känner henne och nog
skulle vara intresserade av att få veta
mera om vad hon håller
på med.
Hon är en duktig solosångare och var solist i
kören Christians på sin
tid.
Hon är av och till
hemma i Sverige och
reser då ut och berättar
om sin verksamhet,
samt sjunger till gitarr
på ett mycket fint sätt.
Hon gästar vår kyrka vid
missionshelgen 21–22 januari
enligt följande:
Lördag: Föredrag med bildvisning
och klädvisning i Vetekornet.

Söndag: Medverkan med sång i
gudstjänsten samt ett kort vittnesbörd. Därefter frågestund vid
kyrkkaffe.
Bengt Gårsjö
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Rättvisa?!
Om du jobbar 8 timmar skulle du
vara nöjd om du bara fick betalt
för 4 timmar? Eller om du säljer 10
bananer och bara fick betalt för 5?
På många ställen utöver världen
finns det små bönder och odlare
som sliter tungt men som inte får
riktigt rättvist betalt.
För att göra något åt det har vi
valt att bli en Kyrka för Fairtrade.

Foto: Magnus Carrö

Sjung min själ
Att konceptet ”Sjung min själ” kan
användas som stimulanspaket för
våra musikgrupper i församlingen
fick vi bevis på vid det senaste
programmet den 23 oktober. Att
radarparet Gunilla Skogwik och
Bengt Gårsjö lyckats engagera
Norrköpings kommunalråd och
f.d. partisekreteraren Lars Stjernkvist är ju i och för sig stimulantia
nog, men nog utmärkte dagens
musikaliska huvudaktör Soon
Gospel sig alldeles extra.

Dvs vi säger att vi använder fairtrade-märkta produkter, försöker
sprida kunskap om fairtrade,
bilda opinion för fairtrade samtidigt som vi samarbetar med andra
för att lyckas bättre.
Lördagen den 22 oktober blev vår
församling diplomerad som en
Kyrka för Fairtrade, vid en diplomering som hölls i Baptistkyrkan.
Lennart Molin, tf generalsekreterare på Sveriges
Kristna Råd delade ut
diplomen till de 6
församlingar som
diplomerades. Han
berättade även vilken
skillnad fairtrade kan
göra för bl.a. en kaffeodlare.
Även Peter Lindvall,
ordförande i Norrköpings Kristna råd
berättade hur han ser
på fairtrade och hur vi
kan jobba tillsammans för detta i Norrköping.
Att kvällens ”intervju-offer” Lars
Stjernkvist hade ett förflutet i
Motala missionsförsamling var
det nog inte många som visste och
Lars delade frikostigt med sig av
sin barndoms minnen.
Sedan visade det sig, att Lars
faktiskt en gång i tiden hade
sjungit i kör och naturligtvis
”kuppade” kören genom att tala

Det är faktiskt riktigt roligt att se
hur denna kör utvecklats under
åren med Lena Hägle som ledare.
Under hennes mycket energiska
ledning går kören från klarhet till
klarhet. Dessutom gömmer sig i
kören ett antal röster, som gör sig
som solister. Jag tänker till
exempel på Karin Nordenö och
Catrin och Elin Petersson.
Foto: Hans Karlsson

Banan-baletten framförde en
bejublad dans som visade hur
trötta, slitande bananodlare blev
mycket gladare med hjälp av fairtrade märkta bananer.

Vad händer nu?
Man kan kanske tro att nu har vi
diplom hängandes i Caféet som
visar att vi är en Kyrka för Fairtrade så då behöver vi inte
anstränga oss mer. Men faktum är
att om vi vill behålla diplomet så
behöver vi jobba med detta under
året så att vi blir mer medvetna
och att vi väcker nyfikenhet hos
andra och blir ännu bättre på att
köpa fairtrade produkter.
Bara det att det hänger ett diplom
på en vägg i Caféet gör ju inte att
en vanlig Norrköpingsbo förstår
mer om vad fairtrade betyder och
innebär. Så har du tankar och
idéer om detta så hör gärna av dig!
Läs mer om Kyrka för Fairtrade
på hemsidan:
www.kyrkaforfairtrade.org
Magnus Carrö
om att de skulle sjunga en sång
som Lars sjungit förr i kör och
Lars fick ta plats bland herrarna.
Sedan var det riktigt skönt att
höra Lars bestämda och kraftfulla
”ja”, på frågan om han trodde på
Gud. Skönt med en politiker som
tror på vad han säger ...
Henric de Koster
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Predikan: Anne-Lill R Eriksson och
Margaretha Rudén
Sång: Kören, Glädjebarn, m fl
Kyrkkaffe
Kvällsöppet i Café Vetekornet
Ondska, godhet och likgiltighet med
Ann Heberlein, etikforskare

1:a Adventsgudstjänst

Gudstjänst i Immanuelskyrkan

Samling vid julkrubban i Immanuelskyrkan
Julotta
Predikan: Anne-Lill R Eriksson
Sång: Kören
Julottekaffe, medtag julbröd

Vi sjunger in julen
Predikan: Margaretha Rudén
Sång och musik: Kören, Förenade Brass
m.fl
Kyrkkaffe
Böndag

Måndagsträffen
Församlingskonferens för Metodistförs.
Torgkaffe
Gudstjänst i Immanuelskyrkan
Christmas Carols
Julens sånger och bibeltexter på
engelska
Tea and mince pies
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14
15

18
21
22

JANUARI
1 sön

31

29

Böndag. Samlingar 12.00 och 18.00
Pakistankväll med Solfrid Thorsén
Information om arbetet i PACS, visning
av kläder och servering
Missionsgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Solfrid Thorsén
Löfteslandet
Kyrkkaffe

Festkväll
Avsked för Anne-Lill R Eriksson
Gudstjänst
Predikan: Anne-Lill R Eriksson
Sång: Dubbelkvartett
Kyrkkaffe

Cafégudstjänst i Vetekornet
Predikan: Margaretha Rudén
Sång och musik: Lena och Per Rikardson
Kyrkkaffe

Nattvardsgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Kyrkkaffe

Mission i Makedonien i församlingsvåningen
Lena och Kenneth Mäki
Nyårsbön i Immanuelskyrkan
Nyårsfirande i Vetekornet
Knytkalas, öppen scen

Alla kulturprogram i samarbete med
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10–13 Torgkaffe
11.00 Nattvardsgudstjänst
Predikan: Anne-Lill R Eriksson
Sång: Lennart Olvestrand
Kyrkkaffe
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11.00
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JANUARY
23 mån
25 ons
29 sön
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Måndagsträffen Arbetsmöte
Andrum i kyrkan
Tillsammansgudstjänst
Glädjebarn
Kyrkkaffe
Mini&Mega efter gudstjänsten
Konsert med musik av Gunnar Holm
Sång och musik: Kören m.fl
Nattvardsgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Soon Gospel
Kyrkkaffe

14.00 Måndagsträffen Hörseln på äldre dar
Stig Arlinger
10–13 Torgkaffe
14.00 Församlingarnas årsmöten
Servering
11.00 Årsmötesgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Kören
Löfteslandet
Kyrkkaffe
10–13 Torgkaffe
Böndag. Samlingar 12.00 och 18.00
11.00 Gudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Lillemor Appelvang
Löfteslandet
Kyrkkaffe
14.00 Måndagsträffen Glimtar från mitt
vuxenliv
Sture Öberg
10–13 Torgkaffe

26
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3 lör
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18.00

11.00

Andrum i kyrka

Gudstjänst
Predikan: Britt Eriksson
Musik: Förenade Brass
Kyrkkaffe. Gideoniterna informerar om
sin verksamhet

Världsböndagen
10–13 Torgkaffe
11.00 Nattvardsgudstjänst
Predikan: Margaretha Rudén
Sång: Kören
Löfteslandet
Kyrkkaffe
Mini&Mega efter gudstjänsten

Alla kulturprogram i samarbete med

Församlingarnas offerdagar

Årsmöteshelgen 11–12 februari

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

Bokrecensioner
En ondskans encyklopedi
Ann Heberleins
bok, ”En liten
bok om ondska”,
är en effektiv
genomgång av
populärkultur,
finkultur,
enskilda massmördare,
böcker, artiklar,
filmer, filosofers, kriminologers, teologers
reflektioner kring ondskan och
dess möjliga grogrund och näring.
Boken är något av en ”ondskans
encyklopedi” och läsningen väcker
både hopp och ångest.
Att läsa den här boken har gett
mig fler argument för vikten av att
våga stå upp för det som jag anser
är rätt och att våga vara obekväm.
Gillar författarens ordval när hon
säger att män som Hitler och
Karadzic mest skulle ha varit
patetiska om de inte fått stöd av
människor som var rädda för att
hamna utanför. Hon understryker
också att när vi förfasar oss över
en enskild vettvilling och väljer att
etikettera denne som ett monster
så flyr vi från att diskutera
samhällets tillkortakommanden
och att titta på oss själva och vår
egen likgiltighet och dess skuld i
sammanhanget. Det är först när vi
förstår ondskan som vi kan göra
något åt den.
Boken har förtydligat för mig hur
rädslor, gruppdynamik, behovet
av grupptillhörighet och samhällets moralkodex samverkar och
ibland befrämjar ondskefulla beteenden. Ganska långt bak i boken
ger författaren ett forskningsexempel som illustrerar hur starka
mekanismer som sätts igång i
grupprocesser. Exemplet handlar
om övervikt och normaliseringsprocesser. Att ha en överviktig vän
leder till en ökad risk på 57% att
själv bli överviktig, jämfört med
att ha en normalviktig. Vi speglar
oss i varandras vanor och beteenden och skapar vår egen sfär av
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vad som är normalt och önskvärt.
Dessa mekanismer kan ju lika
gärna resultera i en altruistisk
grupp som en destruktiv. En
insikt som både känns upplyftande och nedslående på samma
gång, precis som denna bok.
Marit Strömberg

Bli det du ber
I Teologi- och
gudstjänstutskottet läser vi
nu ”Bli det du
ber” av Jonathan
Wilson-Hartgrove och Shane
Claiborne. En
liten bok på 156
sidor om bön,
eller snarare hur vi själva kan bli
svaret på våra böner. Shane Claiborne har några av oss mött förut,
kanske som konferensdeltagare i
Göteborg där han var en av
talarna, eller i bokform ”Den
oemotståndliga revolutionen”.
Några kanske också minns den
livfulla presentation Anna Rudén
gav av honom i en gudstjänst,
vilket fick mig att rusa iväg för att
läsa den boken.
Båda författarna är unga amerikaner som lever sin kristendom på
ett spännande och utmanande
sätt, däremot inte nytt. Det bär
nämligen tydliga spår av den
första tidens kristna och som
läsare blir jag imponerad över hur
de lyckas med detta i vår materialistiska tid.
I ”Bli det du ber” får läsaren en
glimt av deras vardagsliv, böneliv
och bönesvar varvat med exempel
i Bibeln, inte minst hur Jesus ber.
Det är fascinerande, korta glimtar
av inspiration. Bland annat imponeras jag av författarnas teologiska beläsenhet och kunnighet i
olika kristna traditioner.
Ur Epilogen:
Den här boken har handlat om att
förena bön och handling. Vi
började med att säga att vi behöver

be som om allt hängde på Gud och
leva som om Gud inte har någon
annan plats än kyrkan. Vi är de
som Gud väntar på. När vi slår ut
händerna mot Gud och frågar:
'Hur kan du tillåta den här orättvisan?' måste vi vara beredda på
att Gud kan bolla tillbaka samma
fråga till oss.
Vi har en Gud som väljer att
behöva oss … Vi har en Gud som
inte vill förändra världen utan oss.
… Gud verkar inte trots vår bräcklighet utan genom den.
Kort sagt – boken är både
uppmuntrande och utmanande!
Elisabeth Sjödin

Hjärtats nycklar
För ett och ett
halvt år sedan
fick jag tipset
att läsa Martin
Lönnebos nya
bok ”Hjärtats
Nycklar”. Som
tur var hörsammade jag detta
tips; skaffade
och läste. Läste en liten bit i taget
och blev minst sagt fascinerad och
gripen. Den handlade om Martins
kalas efter det han fyllt 80 år. Ett
kalas som ägde rum en blåsig och
kall dag i hans barndoms gård i en
by norr om Skellefteå. Där
samlades hans släkt och vänner
genom tiderna till en fest med
traktens bästa kokerskor och mat
och dryck beredda av råvaror och
gjorda efter recept från
hembygden. I denna samling
människor växer sedan fram en
sammanfattning av Martin
Lönnebos teologi, etik och livsideologi utifrån olika nycklar med
olika utseende och funktion, som
alla beskriver det viktigaste i
Livet. Hjärtats Nycklar.
Är det någon bok jag vill rekommendera för att begrunda Livets
villkor i dess helhet, är det Martin
Lönnebos ”Hjärtats Nycklar”.
Per Rikardson
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Bakgrund
Norrköpings Baptistförsamling
bildades genom ett samgående
mellan Norrköpings första
(Tabernaklet på Kungsgatan) och
andra (Adelfiakyrkan, idag
Baptistkyrkan) baptistförsamling.
Tabernaklet kunde inte komma
ifråga som församlingens kyrka då
kommunen beslutat att Kungsgatan skulle breddas och fastigheten därmed skulle rivas.
Församlingen arbetade med två
alternativ. 1. En ny kyrka på
annan plats. 2. Ombyggnad av
Adelfiakyrkan.
Det visade sig att kostnaderna för
en ny kyrka skulle bli alldeles för
höga, dessutom gick det inte att få
fram en lämplig plats för den nya
kyrkan. Församlingen beslutade
därför att satsa på att bygga om
Adelfiakyrkan.
Ombyggnad
Det blev ett mycket omfattande
arbete. I princip förändrades hela
kyrkofastigheten.
I kyrkorummet revs fondläktaren
med kyrkoorgeln. Även sidoläktarna revs. Hela disponeringen av
kyrkorummet gjordes om. I
bottenvåningen behölls en butikslokal, församlingsvåningen
gjordes delbar och ett helt nytt kök
installerades. Lägenheten två
trappor upp gjordes om till expeditionslokaler. Lägenheten på tredje
våningsplanet renoverades.
Det s.k. gårdshuset revs och
ersattes med ett nytt hus. I bottenvåningen byggdes en butikslokal.
Hiss installerades i fastigheten.
En trappa upp i nivå med kyrkan
blev det flera samlingsrum. På
våning två byggdes ett musikrum för vår viktiga sång- och
musikverksamhet.
Eget arbete
För att minimera kostnaderna för församlingen gjordes
en mycket stor egeninsats av
församlingens medlemmar.
Vi uppskattade värdet av den

Baptistkyrkan 30 år
insatsen till 1 miljon kronor. Under ett år samlades varje lördag
ett 40-tal frivilliga som utförde
alla möjliga och omöjliga uppdrag.
Från att tömma bjälklag på
gammal koksfyllning och riva hela
inredningen i kyrkan till att bygga
upp nya väggar. Kyrkbänkarna
sågades upp och återanvändes
som reglar i dessa väggar. Arbetsledare var Åke Skogwik. Han var
överallt. Bygg GG, där Åke var
anställd, var det byggföretag som
fick vårt förtroende att ansvara för
ombyggnationen. Så Åke var i
kyrkan under veckans alla dagar.
Varje lördag serverade kvinnoföreningen kaffe och smörgås till
alla som gjorde en insats. Det var
mycket uppskattat!
Kostnader
Totalkostnaden inklusive inredning blev c:a 5,9 miljoner. För att
finansiera vårt stora projekt startades en kyrkoinsamling som
inbringade 1,5 milj. kr. Vi fick 1,4
milj. kr för sålda fastigheter inklusive ett statligt bidrag. Den
summa församlingen till slut
behövde låna uppgick till 1,6
miljoner kronor.
Den ombyggda kyrkan
Arkitekt Janne Feldt, Karlstad,
som fick vårt förtroende att rita
ombyggnaden, beskrev det nya
kyrkorummet så här: ”Dopet, nattvarden, ordet och musiken har var
sitt avsnitt i korpartiet och besökaren kan inte undgå att erfara
den inbjudan till delaktighet och liv denna
öppenhet och

klarhet förmedlar. Lägg härtill det
symbolspråk som korväggens
samlade utsmyckning uttrycker
och rummets motiv och uppgifter
är tydligt definierade”.
Utsmyckningen av kyrkans fondvägg kallade bildkonstnären Stig
Carlsson ”Seger över död”. Stig
Carlsson gjorde många verk för
kyrkor i såväl Sverige som
Danmark. Han kallades ofta för
”bildpredikant”. Församlingens
dåvarande pastor Rune Lundqvist, har skrivit ned sina tankar
inför konstverket. Det kan man
läsa om vid kyrkans utgång.
Återinvigning
Kyrkan återinvigdes domsöndagshelgen 1981. På lördagskvällen
hölls en nattvardsgudstjänst. På
söndagen var det invigningsgudstjänst kl 11 med predikan av
missionsföreståndare David
Lagergren och på kvällen kl 17 en
högtids- och glädjegudstjänst med
medverkan av kommunstyrelsens
ordförande Karl-Erik Wernersson,
Bygg GG:s ägare Gunnar
Gunnarsson, och representanter
från olika församlingar. Information och hälsningar gavs av arkitekt Janne Feldt och konstnären
Stig Carlsson. Kören, ungdomskören, minisingers och blåset
medverkade. Samlingen avslutades med te-samkväm i församlingsvåningen. Kyrkan var fylld
till sista plats vid dessa samlingar.
När jag idag läser församlingens
”tidning” från november 1981,
noterar jag att vi direkt startade
med torgkaffe på lördagarna. Jag
minns att vi delade ut information vid entréerna till Spiralen
och Linden och var jätteglada om
det kom 40 personer en lördag.
Idag samlar vårt uppskattade
torgkaffe som regel 100–140
besökare.
30 år har gått och jag konstaterar
att kyrkobyggnaden under den
tiden på ett ändamålsenligt sätt
har tjänat församlingens arbete.
Ulf Granberg, f.d. ordförande

Församlingsnytt
HÖGTIDSDAGAR

HEMGÅNGNA

BARNDOP
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Nyårsfest

Ekonomirapport

På nyårsafton är alla välkomna
till Vetekornet kl 19.00 på fest!
Hur kvällen blir avgör du som
kommer för det är KNYTKALAS!
Både mat och program bidrar vi
med tillsammans.

När de ekonomiska resultaten för
året t.o.m. oktober är klara kan vi
tyvärr konstatera att insamlingarna fortfarande ligger under
budget. Totalt ligger vi ca 87 tusen
kronor under det budgeterade
resultatet för perioden januarioktober. Jämfört med förra årets
gemensamma insamlingar för
Metodist- och Baptistförsamlingarna och fråndraget en extragåva
om 50 tusen kronor ligger insamlingarna knappt 40 tusen kronor
lägre. Låt oss alla hjälpas åt under
de två månader som återstår av
året för att försöka nå balans!

Ta med dig något att äta, som
räcker till ett par personer, så
ställer vi det på vårt gemensamma
serveringsbord. Och ta med ditt
goda humör och kanske en rolig
”lek” eller historia, då blir kvällen
en riktig höjdpunkt!
Vid tolvslaget har vi en andakt
uppe i kyrksalen.
Välkomna!

Mitt barn du är buren i Skaparens
famn, Han andas intill dig så
nära.
Han håller omkring dig, Han
känner ditt namn.

GIFTA

Samarbetet med Immanuelskyrkan
Pastor Mats Larsson avslutar sin
pastorstjänst i Immanuelskyrkan
i och med november månads
utgång. Styrelserna möttes den 10
november. Samtalen mellan
styrelserna kommer att fortsätta i
januari, då vi ska samtala om den
fortsatta processen.

Mission i Grekland
Lena och Kenneth Mäki kommer
och berättar om Makedonska
missionen kl. 14 den 29 december
i församlingsvåningen.
Vill ni veta mer kan ni gå in på
www.thassosisikte.blogspot.com

Vad har hänt i Baptistförsamlingen detta år?
Snart är det dags för årsmöte. Du
som varit aktiv i någon av baptistförsamlingens grupper och utskott
har nu möjlighet att berätta vad ni
varit med om det gångna året.
Lämna din berättelse till mig
senast den 20 januari 2012 så får
alla möjlighet att läsa om er verksamhet i årsberättelsen. Bilder är
också uppskattade.
Du kan lämna ditt bidrag med
epost till sianpe@gmail.com.
Siân Petersson

MÅNDAGSTRÄFFEN
Alltid kl 14.00
5 dec
23 jan Arbetsmöte
6 feb Hörseln på äldre dar
20 feb Glimtar från mitt
vuxenliv
5 mar Läsarsångerna i våra
hjärtan

FVU för vår ungdom
7 feb
14 feb
28 feb

kl. 18.00 årsmöte
"
"

Café Vetekornet hade en bra oktobermånad. Totalt för året ligger
Caféet på ett måttligt underskott,
men chansen är stor att det
försvinner innan året är slut.
Stig Arlinger, kassör

Valkommittén
Om det är någon som av någon
anledning önskar byta uppgift
eller säga ifrån ett uppdrag
behöver valkommittén för Baptistförsamlingen och Metodistförsamlingen veta det innan årsskiftet för
att hinna lösa eventuella vakanser
som uppstår.
Lotta Karlsson, sammankallande
011-16 59 60
Lillemor Appelvang 0121-133 41
Billy Josefsson 070-819 23 31
Rikard Carlsson 070-359 33 47
Magnus Carrö 076-104 56 16
Carin Olsson 011-13 52 33
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Hej alla fina ungdomar!
Jag har haft en härlig höst! Ni är
supertrevliga och roliga! Det
känns underbart att vara hos
Baptist- och Metodistkyrkans
ungdomar. Vilken tur att vi
kommer vara tillsammans under
våren också! Under vårterminen
kommer vi att prata om vår resa i
livet som kristna. Var har vi varit?
Vart är vi på väg? Men innan
våren kommer, får vi fira den
mysiga, underbara resan till jul.
Jag vill önska er alla en God Jul
och Gott Nytt År!
Peace!
Liz McGuire, ungdomsledare
elre74@yahoo.com
072-228 22 88
Vårterminen ser ut så här:
Mini&Mega
Under vårterminen är alla
barnens familjer välkomna att
följa med Mini och Mega! Vi ska
träffas efter gudstjänsten och göra
någonting kul tre söndagar under
våren. Dagarna är bestämda men
aktiviteterna är inte fastställda.
Vi hoppas att åka pulka, åka
skridskor, eller åka till en gård.
Kom ihåg dessa datum! 29/1, 4/3,
och 22/4.

Ungdomssidan
Powerplay
Vår ungdomsgrupp Powerplay kör
vidare under våren. En Powerplay
kväll ser ut ungefär så här:
18:30 Lekfulla aktiviteter för dig
som är 10 år och äldre.
19:30 Andakt tillsammans
20:00 Fika
20:30 Ungdomsmöte/ungdomsgudstjänst för dig som är 12
år och äldre.

Löfteslandet
Under våren fortsätter vi med vår
söndagskola som vi kallar Löfteslandet och som är för barn från
3 år och äldre. Vi träffas vid kyrktorget kl. 10:45 – 12:15 följande
söndagar: 22/1, 12/2, 19/2, 4/3,
18/3, 15/4, och 29/4.
Vi har också special-söndagar
under vårterminen där alla är med
på gudstjänsten:
29/1 Tillsammansgudstjänst

22:00 Kvällen avslutas

1/4 Palmsöndagen

Vi träffas på Café Vetekornet på
fredagar jämna veckor, alltså:

22/4 Tillsammansgudstjänst

13/1, 3/2 (en udda
vecka), 10/2, 24/2,
9/3, 23/3, 6/4, 20/4,
och 4/5.
Glädjebarn
Barnkören Glädjebarn övar varje
måndag kl. 17:45–
18:30 med start
16 januari.
Kontaktperson är
Britt Eriksson:
0125-440 87 eller
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: 070-39 38 288
E-post: baptist.norrkoping@crossnet.se
Metodistkyrkan.norrkoping@maan.se
Hemsida: www.vetekornet.se/kyrkan
Caféföreståndare
Åsa Disefjord
Tel. Café 011-13 58 32
www.vetekornet.se
Övriga telefonnummer
Café, kök, kyrktorg och musikrum 011-13 58 32

Kom på fest! Glädjebarn sjunger på gemensam
gudstjänst i Immanuelskyrkan. Foto: Hans Karlsson

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
Tel: 073-07 55 111, andligt@radiowix.se
Barn- och ungdomsledare
Elizabeth (Liz) McGuire
Tel: 072-228 22 88, elre74@yahoo.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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