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Gunnel Hillås - kaplan ÖD Stockholm 

Var och vem 
vi än är 

Hösten 1987 skissade jag för första gången på min 

andliga molekyl i Istanbul, där jag vistades några 

månader. Skisserna är i blått bläck på rutat  

papper. Böneutroparens regelbundenhet från den 

närbelägna minareten formade ljudlinjer i luften och bar en kärnpunkt, 

Guds essens. Jag försökte formulera det på papper.  

Vår bön är ett samtal med Gud, och i vår kristna tro, en dialog som är  

möjlig genom Kristus och den helige Ande.  Kyrkorummets orsak och  

essens är Kristi uppståndelse. Kristi ankomst som Morgonstjärnan i våra 

hjärtan, som det står i 1 Petrus brev, är, tänker jag, en evig ankomst i 

nuet. Advent, en väntan i våra hjärtan. 

Jag tror att det glimmar en stjärnrest i djupet på varje människa sen  

skapelsens morgon. Kanske en andlig molekyl. En glimt av Guds ljus som  

vi får förmedla mellan varandra som en spegelreflex av värme och  

förståelse. ”Det finns djup i Herrens godhet och dess gränser ingen ser”, 

som psalm 285 inleds med. Gud som är större än oss och går utöver oss 

och på djupet inom oss, är ett lugn i stormens öga vi kan ha tillit till.  

Även i mörkret och skymningslandskapet som ibland sänker sig över våra 

liv. Att hur det än är, kan vi försöka se det som ändå är gott och bra,  

försöka hitta en ljuspunkt och rikta oss med tacksamhet till det liv vi fått, 

till det unika i allas vår livsvandring, även om den går över berg och djupa 

dalar och stökiga vägkorsningar ibland. 

Jag möter ofta människor som säger att de inte 

tror på Gud, men att de ber. Och jag tänker att 

vilken tro vi än har eller inte har, så finns det  

som är större än oss själva där.  Någon sa att  

människans bön är ett svar på Guds längtan till 

oss. Så låt oss be, och tända många ljus i mörk 

vintertidför oss själva och varandra! 
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Riksföreningen Den Öppna Dörren 

c/o Tony Berglund 
Köpingsvägen 60  
734 93 Kolbäck  
Ordförande: Ingrid Arvidson 

0709-540687  
riks@denoppnadorren.se 
www.denoppnadorren.se 

ingridarvidson2315@gmail.com  

Den Öppna Dörren är 
en ideell förening som har förankring i Svenska  

Kyrkan. Vi vill se människan som en helhet där 

ande, själ och kropp är lika viktiga. Vi erbjuder 

kontakt, stöd och gemenskap, som en väg till  

upprättelse och livsvärde.  

Vi bedriver verksamhet dagligen i våra lokalföreningar i Stockholm 

och Västerås. Varje lördag har vi verksamhet i Växjö.  

Vår lokalförening i Rimbo har beslutat att lägga ner. 

Som ideell förening är vi helt beroende av gåvor och bidrag för att 

bedriva vår verksamhet. Tack vare ditt stöd kan vi fortsätta vara en 

positiv kraft i människors liv. Använd pg 90 09 15-0, och glöm inte att 

ange i vilken lokalförening du vill skänka till.  

 

Vi tackar alla er  

som gör vårt arbete möjligt.  

 

Den Öppna Dörrens medlemstidning Dörrposten utkommer med 4 nummer per år.   
Vi föredrar bidrag i elektronisk form. Redaktör för Dörrposten är Anna Eliasson, 

anna.eliasson@denoppnadorren.se. Ansvarig utgivare är Tony Berglund. 
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"Det började med en julfest." Så brukar det stå när 

man läser om Den Öppna Dörrens historia. Festen hölls av den  

kristliga elevföreningen vid Jönköpings läroverk på luciadagen 1931. 

De hade just sjungit en psalm om julens budskap då dörren öppnades 

och en alkoholiserad luffare smög in, ditlockad av musiken. Elev-

föreningens ordförande avvisade honom snabbt och diskret, så att 

den högtidliga stämningen inte skulle brytas. En kort stund senare 

drabbades han av insikten att han just stängt ute den som borde varit 

kvällens hedersgäst. Bestört rusade han ut, men mannen var redan 

försvunnen i snöovädret. Den unge ordföranden hette Stig Dominique 

och var 19 år gammal. I flera intervjuer har han berättat hur denna 

händelse stannat kvar i honom och format hans liv. 

Det började alltså med en yngling som inte längre tänkte stänga de 

behövande ute. Sverige var ett auktoritärt 

samhälle där missbrukare, kriminella och 

andra i utanförskap sågs som syndare att  

fördöma, men det hade börjat komma nya  

idéer om ansvar och solidaritet. Som ledare  

för elevföreningen och söndagsskollärare blev 

Stig Dominique ofta ombedd att stötta  

enskilda som hade problem av olika slag. Han 

förstod att varje människa är unik, så vill man 

ha varaktiga förändringar måste man se till 

hela livssituationen och inte bara det akuta. 

Bara då kan man tillsammans, som  

medvandrare, börja söka lösningar.   

ÖD:s historia del 1: 

”Det började med en julfest” 
 Text: Anna Eliasson 

 

Stig M. Dominique vid student-

examen 1933. Bilden är hämtad ur 

minnesboken Medvandring.  
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Nästa steg på vägen mot det som skulle komma  

att bli Den Öppna Dörren togs 1937 - det år vi  

räknar som föreningens grundande. Det var då Stig  

Dominique tillsammans med ett par vänner  

påbörjade ett målmedvetet, personligt räddnings-

arbete i Jönköping. De första adepterna var en nedgången student, 

två försöksutskrivna kriminella missbrukare och en prostituerad  

kvinna. Kontakten med dem uppehölls i många år.  

Under de kommande åren tog sig vännerna an flera skyddslingar.  

Det visade sig att många av dem hade talrubbningar, så man startade 

en studiegrupp för att träna talteknik. Utifrån den skapades 1940  

föreningen Svenska tal- och talarskolan. Samma år bildade adepterna 

kamratförening Adeptringen. De brukade träffas i Jönköping på ett 

ungdomshem som drevs av Svenska Alliansmissionens Ungdoms-

förbund där Stig Dominique var studierektor.  Studieverksamheten 

där ombildades senare till studieförbund inom Den Öppna Dörren. 

Studieförbundet hade verksamhet även i Uppsala, och i Stockholm 

startade man föreningen Kungsholmens Studiehem 1949. Några år 

senare  föddes tillnamnet Den Öppna Dörren . Stig Dominique hade 

nämligen varit med som ungdomsledare på en kontaktresa i Tyskland. 

På en järnvägsstation, fylld med flyktingar och andra trasiga, utsatta 

människor, såg han en skylt med texten Die Offene Tür. Det var  

som ett tecken från Gud: den medmänskliga dörren ska vara öppen, 

inte stängd! 

I de skrifter och intervjuer som finns framträder bilden av en  

karismatisk man med stor medkänsla och en vilja av stål. Vem var 

han, denne man som alltid såg människans möjligheter?  

Fortsättning följer i nästa nummer av Dörrposten.   
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Antalet lunchgäster på Ekebo på lördagar  

varierar. Ibland är det 12 personer som  

kommer och ibland är det 25. Per och  

Vahab hjälps åt med planering, matlagning och städning. De är väldigt 

tacksamma för den nya diskmaskinen som ÖD köpt in. Det har diskats för 

hand i ett gäng veckor, och köket är inte gjort för att det ska handdiskas 

efter en lunch för 20 personer!  

Angående takfrågan så vill de på Kungsmadsskolan att vi återkommer 

med frågan i januari.  

Vi är godkända som ideell förening att ta emot gåvor och att göra  

insamlingar via Facebook så Tony Berglund har startat en insamling  

för nytt tak till vårt hus i Växjö.  

Den 15 december så är det traditionell julfest på Ekebo. Vi äter julmat och 

sjunger lite tillsammans. Maten kostar 30 kr. Vi har också julklappsbyte. 

Den som vill vara med på det tar med sig en julklapp för ca 30 kr. Anmäl 

dig senast torsdag 13 december.  Välkommen! 

Den Öppna Dörren VÄXJÖ 

Lördagar: Öppet hus i lokalen 10.00-14.00. Lunch 12.00,  
pris 30 kr. Föranmälan senast torsdag, 073-927 27 52.  
Välkommen att ta med dig något gott till kaffet.  

pg 90 09 15-0, ange Växjö på talongen  

www.denoppnadorren.se 

Den Öppna Dörren i Växjö 

Ekebovägen 11, 352 33 Växjö 

vaxjo@denoppnadorren.se  

Ordförande Tony Berglund, tony.berglund@live.se, 072-372 88 99  

På gång i Växjö 
Text och foto: Sofie Stistrup 
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Kulturprogram och studiecirklar  
sker i samarbete med Sensus. 

Den Öppna Dörren STOCKHOLM 
Ordinarie öppettider 
Måndagar kl. 13 - 16: Sång och musik. Soppa kl. 13. 
Onsdagar kl. 13 - 17: Skaparstund kl. 14. Fika kl. 13 - 16. 
Fredagar kl. 13 - 17: Bibelstudium kl. 14. Fika kl. 15 - 16. 
Lördagar  kl. 18 - 20.30: Aktiviteter enligt aktuellt program. 
 

Program 
 
 

December 
Lördag 1  Födelsedagsfest. Värd: Heinz Siwerth. 
Lördag 8  Luthers lilla katekes, fortsättning.  

Värdar: Kjell och Marianne Petersson. 
Lördag 15  Julstök. Värdar: Arne och Luchia Sönnergren. 
Lördag 22  Julfest. Parmmätargatan 3 kl. 14-18. 

Januari. 
Lördag 5  Förr, just nu och i framtiden. Värd: Heinz Siwerth. 
Lördag 12  Pilgrim idag med Eva Cronsioe.  

Värdar: Arne och Luchia Sönnergren. 
Lördag 19  Sanningen han inte fick ha. Sånger och dikter med 

Marcus Beijar-Mellin. Värdar: Arne och Luchia Sönnergren. 
Lördag 26  Gammelsvenskbyn i Ukraina med Stina Ottosson. Värd: Boro. 
 

Februari 
Lördag  Dikter om ljus och mörker. Värdar: Kjell och Marianne Petersson. 
Lördag 9  ”Bra talat” med Pompe. Värdar: Arne och Luchia Sönnergren. 
Lördag 16  Samarbetsrådet för judar och kristna presenterar sin  

verksamhet med Gunnel Borgegård. Värd:Boro. 
Lördag 23  Några minnen från 40 år som präst. Per Unsgaard.  

Värdar: Arne och Luchia Sönnergren 
 

Mars 
Lördag 2  Födelsedagsfest. Värd: Heinz Siwerth. 
Lördag 9  Deltagarnas afton. Värd: Kerstin Ehlin. 
Söndag 10 Årsmöte ÖD Stockholm kl. 15.00. 
Lördag 16  Spelmän från Nacka hembygdsgille. Värd: Åsa Thulin. 
Lördag 23  ”Livet med Snobbens vänner” Värdar: Britt och Anders Novak.  
Lördag 30  Nationalmuseum. Samling på ÖD kl 13. Värd: Inger Thurfjell. 

 

Samtalsgrupp 
med Inger Thurfjell 

fortsätter under 
vårterminen.  

Mer info kommer. 
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Några ord från ordföranden 
Text: Marianne Petersson 

Kära vänner! 

Sedan jag skrev senast har halva hösten gått, och vi  
håller på att förbereda höstens basar. När ni får  

tidningen har vi haft basaren. 

På medlemsmötet i början av oktober pratade vi om föreningens  
verksamhet. Först fick vi höra att medlemmarna som var där prisade  
Arne och Luchia för deras insatser. Tack Arne och Luchia! 

Sen pratade vi om basarerna. Föreningen har fått in mindre pengar vid  
basarerna varje år, och det är ett stort arbete med dem. Efter att vi pratat 
om det på medlemsmötet har styrelsen bestämt att vi ska arrangera  
julbasaren i år, men ingen basar under våren 2019.  
Vi ska i stället försöka få in pengar på annat sätt.  
Vi kanske ordnar våffelkalas. Vi får se. Kom gärna 
med förslag till styrelsen eller till Arne och Luchia. 

Årsmötet för Den Öppna Dörren i Stockholm  
kommer att bli söndagen den 10 mars kl 15.  
Anteckna dagen! 

Under 2019 kommer Den Öppna Dörren i Stockholm 
att fira 70 år. Det är inte klart hur och när, men vi 
hoppas att vi ska kunna fira ordentligt. 

Den Öppna Dörren Stockholm 

John Ericssonsgatan 11 
112 22 Stockholm 
Tel: 08-650 84 17, 072-332 84 17  
stockholm@denoppnadorren.se 
pg 90 09 15-0, ange Stockholm på talongen 

 

Ordförande: Marianne Petersson 
Föreståndare: Susanna Lidwall 
Diakoniassistent: Arne Sönnergren 
Kaplan: Gunnel Hillås 
www.denoppnadorren.se 

Arne och Luchia 

Tyresö sommaren 2018.  

Foto: Sofie Stistrup. 

Jul- och nyårsträff  
lördagen den 29/12 kl. 12-15  

hos Ingegerd Dominique i Hässelby  
tillsammans med Kjell och Marianne Petersson. 

Föranmälan till Arne eller Luchia  
senast den 21/12. 
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BOKTRÄFF 
Udda torsdagar 13.00 

i Bäckbyhuset. 

Program i höst 
Måndag  12.00 Middagsbön i Domkyrkan.  
Onsdag 10.00-13.45 Café i Bäckbyhuset, start 15/8.  
 11.00 Andakt. 

14.30 Vattengympa på Eriksborg, start 12/9-12/12. 
Torsdag 13.00-15.00 Akvarellkurs i Bäckbyhuset. Jämna veckor t.o.m. 13/12.  
 13.00 -14.00 Bokträff i Bäckbyhuset. Udda veckor t.o.m. 6/12. 
Fredag  9.00-12.00 Café i Bäckbykyrkan, 17/8-14/12. 
Lördag 14.00-17.00 Spelcafé i Bäckbykyrkan. Jämna veckor, 25/8-15/12. 

Ordförande Per-Uno Bylund, kunguno@hotmail.se,  070-650 15 85   

Den Öppna Dörren VÄSTERÅS 

pg 90 09 15-0, ange Västerås på talongen 

www.denoppnadorren.se 

Den Öppna Dörren i Västerås 
Tel: 076-314 18 00  

vasteras@denoppnadorren.se 

VATTENGYMPA 
Onsdagar 14.30  

på Eriksborg. 

MIDDAGSBÖN 
Måndagar 12.00  

i Domkyrkan. 

SPELCAFÉ 
Jämna lördagar 14.30  

i Bäckbykyrkan. 

CAFÉ 
Onsdag 10-13.45  

i Bäckbyhuset. 

Fredag 9.00-12.00  

i Bäckbykyrkan. 

AKVARELLKURS 
Jämna torsdagar 13.00 

i Bäckbyhuset. 
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Akvarellkursens resa till  

Prins Eugens Valdemarsudde 
Text:  Anna Eliasson  Foto: Sara Bylund 

Tack vare en generös gåva från Helge Ax: son  

Johnsons stiftelse kunde akvarellkursens göra en resa till Prins  

Eugens Valdemarsudde. Dagen blev mycket lyckad, men början var 

inte så lovande. Den buss vi bokat  fanns inte när vi skulle hämta den!  

Den Öppna Dörren låter sig dock inte stoppas av sådana småsaker. 

Arne och Göran ställde upp och lånade  

ut sina egna bilar. 

Vårt första mål var lunch på Café  

Finnboda Slip. Där hade de dukat fram så  

fint i sina ljusa och luftiga lokaler. Därefter 

nästa utmaning: ta sig genom Stockholm,  

där omledningar och avstängningar gjorde  

GPS:en obrukbar.  
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Andakt i Bäckbyhuset  
Text: Sofie Stistrup 

Med Guds  

försyn så  

kan jag delta i  

andakten som vi har på onsdagarna. Här ber vi ÖD:s 

veckobön, läser ur andaktsboken, sjunger en psalm, ber 

Herrens bön och Välsignelsen. I veckobönen får alla som vill be för 

något särskilt och så delar vi med oss med de bönesvar vi har 

fått.  Välkommen att delta du också!  

 

På hemvägen stannade vi  och åt smörgåsar på  

Ekolskrog. Det blev en välfylld dag med gemenskap  

och många glada skratt. 

När vi till slut kom fram blev vi väl  

omhändertagna. Vi fick en privat visning av 

både bostaden och akvarellutställningen. Vår 

guide var både kunnig och underhållande, så  

vi lärde oss mycket och kom därifrån med ny 

inspiration till vårt eget målande. 



12  

 

 

Kallelse till årsmöte för  

Föreningen Den Öppna Dörren i Västerås 

Lördag den 23 mars 2019 kl 15.00  

Bäckby mötesplats.  
 

Stadgeenliga ärenden.  

 

Motioner lämnas till ordföranden Per-Uno Bylund eller  

Mimmi Holmstedt Räms senast den 23 februari 2019. 

 

Kallelse till årsmöte för  

Föreningen Den Öppna Dörren i Stockholm 

Söndagen den 10 mars 2019 kl 15.00  

ÖD-lokalen John Ericssonsgatan 11.  
 

Stadgeenliga ärenden.  
 

Motioner lämnas till ordföranden Marianne Petersson, 

eller till Arne Sönnergren senast den 10 februari 2019. 

 

Kallelse till årsmöte för  

Föreningen Den Öppna Dörren i Växjö 

Lördag den 9 mars 2019 kl 12.30  

Ekebo, Ekebovägen 11.  
 

Stadgeenliga ärenden.  
 

Motioner lämnas till Per Rhodin, Tony Berglund eller  

Sofie Stistrup senast den 9 februari 2019. 

 

Årsmöte för  

Riksföreningen Den Öppna Dörren  

sker lördag den 27 april 2019. 

 
 

Motioner lämnas till Ingrid Arvidson senast den 15 februari 2019. 


