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Ovissa
der

”Det ﬁnns mi i skogen en glänta som bara kan
hi as av den som gå vilse.” (Tomas Tranströmer)

Jag virrar runt och vandrar bland snår och mörka
träd, jag blir våt och kall, jag är helt u rö ad och känner mig rädd,
orolig, ensam och förtvivlad och ovissheten är så stor. Då plötsligt
när jag är nära a ge upp ljusnar det. Jag kan s lla mig och få ro.
Öppningen visar sig. Den ljusa gläntan är Guds ljus inom mig.
Måste jag trampa fel, måste jag leva i mörker och ovisshet innan
jag kan hi a rä ?
Är det så vi känner oss också i denna Coronaepidemi? I förtvivlan
och ångest? I ovisshet och modlöshet? Gud gav också lö et:
”Jag ger de försagda mod, ger de modlösa kra .” (Jes 43:2-3)
”Var inte rädd, ty jag har befriat dig, jag har kallat dig vid di
namn, du är min. När du går genom va en är jag med dig. Va enmassorna skall inte dränka dig. När du går genom eld skall du inte
bli svedd, lågorna skall inte bränna dig. Jag är Herren din Gud som
räddar dig.” (Jes 43)
Jesus gick själv genom förtvivlan, ångest och död men ll ny liv.
Från mörker ll ljus, från död ll liv gäller även för oss idag.
Sluta inte a hoppas på det goda.
Gud går med här och nu och i evighet.
”Vila i din väntan. S lla mötet sker.
All din stora längtan Herren hör och
ser. Livet ski ar fort, kvävs av dödens
hot. Herren skingrar rädslan; kornets
hopp är stort. Fram den väntar, vila
i tro, kornet som nu slumrar snart
börjar gro.” (Ps 205:2)

Gunvor Backström,
kaplan ÖD Riks

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 vik ga. Vi erbjuder
kontakt, stöd och gemenskap, som en väg ll
upprä else och livsvärde.
Vi bedriver verksamhet dagligen i våra lokalföreningar i
Stockholm och Västerås. Varje lördag har vi verksamhet i Växjö.
Som ideell förening är vi helt beroende av gåvor och bidrag för a
bedriva vår verksamhet. Tack vare di stöd kan vi fortsä a vara en
posi v kra i människors liv. Använd pg 90 09 15-0, och glöm inte
a ange vilken lokalförening du vill skänka ll.

Vi tackar alla er
som gör vårt
arbete möjligt!
Riksföreningen Den Öppna Dörren
c/o Tony Berglund
Köpingsvägen 60
734 93 Kolbäck

riks@denoppnadorren.se
www.denoppnadorren.se

Ordförande: Ingrid Arvidson, tel. 0706-200219, ingridarvidson2315@gmail.com
Den Öppna Dörrens medlems dning 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.

2

3

Välsignelse
Text och foto: Ingrid Arvidson

Det är något speciellt med välsignelser. De som
u alas över och för oss, som enskild eller som
församling. Jag kan inte rik gt u rycka vad det är- men varje
gång en välsignelse u alas, så blir något inne mig alldeles s lla. Någon,
Gud, vill mig väl och det u rycks.
Välsignelse kan formuleras på många olika sä , med sådana hög dliga ord
som förfa aren ll Hebreerbrevet formulerar, eller som Paulus på många
ställen i sina brev. Det kan vara de enkla ”Allt go ” som många av oss gärna
avslutar e brev med. I varje bönbok ﬁnns många olika varianter. Några har
namn, som de kel ska, den apostoliska och den aronis ska.
Det är från Jesus som vi får ta emot den välsignelse som Gud ger oss, den
välsignelse som vi kan läsa i Hebreerbrevet 13:20-21 "Må fridens Gud, som i
kra av e evigt förbunds blod har fört fårens store herde, vår herre Jesus,
upp från de döda, styrka er i allt go , så a ni kan göra hans vilja. Må han
låta det som behagar honom förverkligas i oss genom Jesus Kristus. Hans är
härligheten i evigheters evighet, amen."
I bön om välsignelse anar jag kanske sanningen om Gud. Den Gud som
längtar e er a ge oss frid, fred, i världen, i hjärtat, med varandra, med mig
själv och med Gud som gjort det möjligt därför a Jesus är med oss, levande.
Det ﬁnns så mycket som oroar och som kan få oss a tappa modet. Så skönt
a då få vila i en välsignelse "Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er.
Jag ger er inte det som världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet"
(Joh 14:27) När vi känner oro i vårt inre får vi påminna oss om det Jesus säger.
Det ﬁnns en sådan kra i de a. Jesus kom för a ge oss liv.
Kanske är det ändå den vanligaste som
kommer allra närmast mi hjärta:

Den Öppna Dörren STOCKHOLM
Ordinarie öppe der
Måndagar
Onsdagar
Fredagar
Lördagar

kl. 13 - 16: Sång och musik. Soppa kl. 13.
kl. 13 - 17: Skaparstund kl. 14. Fika kl. 13 - 16.
kl. 13 - 17: Bibelstudium kl. 14. Fika kl. 15 - 16.
kl. 18 - 20.30: Ak viteter enligt aktuellt program.

Styrelsen har beslutat a den ordinarie verksamheten ska vara stängd
hela sommaren. Om det är möjligt öppnar vi igen den 1 september.
Tills dess hänvisar vi ll följande alterna v:
 I juni serverar Kungsholms kyrka enkelt ﬁka utomhus sdagar kl 11-13.
 Café hjärtat, S:t Görans kyrka, sommaröppet utomhus, sd 15-17.
 Bromma kyrka har sommarcafé månd-torsd kl 12-16 och sd kl 13.30
har de andakt och guidning av kyrkogården/kyrkan.

Ny i styrelsen

Text och foto: Chris an Appelsved

Jag heter Chris an Appelsved och arbetar som Kommunikatör i Engelbrekts
församling. Jag är suppleant i Den Öppna Dörren Stockholm. Jag tycker a
Den Öppna Dörren är vik g för a det behövs
mötesplatser där alla är välkomna. Jag har jobbat i
Svenska kyrkan mesta delen av mi yrkesliv. För mig
är något av det vik gaste som Jesus säger ll oss a
vi ska se de människor vi möter utan a döma. Ingen
är mer värd. Alla är värda a få möta en medmänniska. Här ska Den Öppna Dörren ﬁnnas och visa
vägen genom a vara en öppen mötesplats.
Med vänliga hälsningar
Chris an

Den Öppna Dörren Stockholm

Herren välsigne oss och bevare oss

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

Herren låte si ansikte lysa över oss
och vare oss nådig
Herren vände si ansikte ll oss
och give oss frid
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Ordförande: Marianne Petersson
Föreståndare: Susanna Lidwall
Diakoniassistent: Arne Sönnergren
Kaplan: Jan Olov Fors
www.denoppnadorren.se

Ordföranden har ordet
Text: Marianne Petersson Foto: Anna Eliasson

Kära vänner
Det har varit en märklig vår i år. Men naturen är som
vanligt vackrare än någonsin just nu. Utanför mi fönster
blommar träden när jag skriver.
Vi har varit tvungna a stänga vår öppna verksamhet i lokalen på John
Ericssonsgatan från mi en av mars. Vi vet inte alls när vi kan öppna igen.
Många av er som besöker oss hör ll riskgrupperna. Och våra lokaler är så
små, a vi all d kommer nära varandra när vi är där. I vanliga fall är det ju
posi vt. Närheten är vik g, och gemenskapen det som vi vill uppnå i
verksamheten. Men det är annorlunda nu. Vi vill inte medverka ll smi spridning bland er! Men så snart vi får klartecken från Folkhälsomyndigheten kommer vi a öppna igen. Vi hoppas verkligen a vi snart
är där. Om det blir möjligt öppnar vi den 1 september.

Den Öppna Dörren VÄSTERÅS
Måndag 12.00 Middagsbön i Domkyrkan.
Onsdag 10.00-13.45 Café i Bäckbyhuset.
11.00 Andakt.
14.30 Va engympa på Eriksborg.
Torsdag 13.30-15.00 Akvarellkurs, udda veckor.
Lördag
14.00-17.00 Spelcafé i Bäckbykyrkan, jämna veckor.

VÄLKOMMEN TILL RAYMONDS CAFÉ
Öppet 10-14, varje sdag 2 juni-11 augus (utom 7 juli)
 Utomhus, i
största möjliga
mån.

Under den: ring gärna ll våra telefoner. Om ingen svarar just när du ringer
så tala in e meddelande så blir du uppringd. Ta kontakt med varandra.
Träﬀas gärna två och två utomhus och gå en promenad när det är vackert
väder. På föregående sida ﬁnns ps om ställen som har öppet för kaﬀe och
samvaro med minimal risk för smi spridning.

 Tipspromenader
 Frågesport

Söndagen den 19 juli får Den Öppna Dörren i Stockholm en delad s skollekt. Vi delar den med Samarbetsrådet för Judar och Kristna. Kollekten
tas upp i alla huvudgudstjänster i Stockholms s den söndagen. Om du
inte kan delta i någon gudstjänst kan du ändå skänka din gåva ll
Den Öppna Dörren. Använd an ngen Swish eller pg-kontot. Du ser
numren på andra ställen i dningen. Skriv Stockholm i meddelandet.
Under en period har Jan Olov Fors varit kaplan för
ÖD Stockholm. Han kommer i höst a tjänstgöra
för Svenska Kyrkan i Utlandet i Asien. Därför har
vi frågat en annan av prästerna i Kungsholms kyrka:
Kris na Lutborg. Hon kommer a vara vår kaplan.
Kontaktuppgi er kan du få om du ringer ll
någon av våra telefoner.
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 Härliga bakelser
och smörgåsar
 Gemenskap på
avstånd

Den Öppna Dörren i Västerås
Tel: 076-314 18 00
vasteras@denoppnadorren.se

pg 90 09 15-0, ange Västerås på talongen
www.denoppnadorren.se

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

Gemenskap i farsotens d

Parenta on
Text: Gunvor Backström Foto: Anna Eliasson

Text och foto: Anna Eliasson

Det har knappast undgå någon a det härjar en pandemi just nu. Vi gör
alla vårt bästa för a skydda oss själva och varandra från a smi as. Vårt
våﬀelcafé ﬁck naturligtvis stängas, men då kom ÖD-vännen Maria med idén
a hon kunde besöka dem som känner sig ensamma och u råkade i sin
karantän. Så föddes projektet Gemenskap i farsotens d, e samarbete
mellan ÖD Västerås och Bäckbykyrkan.

”O, giv oss, Herre , av den tro som sorgerna betvingar, som
ly er oss ll ljus och ro på starka örnevingar, som talar mäk gt ll envar och
bär oss under färden, som härlig tröst i tvivlen har och övervinner världen.
O, giv oss Herre av det hopp som missmod icke hinner, som skådar utur
tårar opp och därför styrka vinner, som ej, hur stjärnlös na en står ll
ängslig bävan bliver, men drömmer om det jubelår som evig sällhet giver.

Maria kom ll Sverige från Syrien för lite över fem år sedan. ”Jag känner mig
hemma här”, säger hon. ”Det är så mänskligt i Sverige, och så vackert. Jag är
glad a få göra de a projekt när det är så många som behöver mänsklig
kontakt, och tacksam för samarbetet med Linda och Bäckbykyrkan.”
I Syrien utbildade Maria sig ll ekonom, men hon har inte bara siﬀror i
huvudet. Hon talar både svenska, arabiska, armeniska, turkiska, engelska
och franska, och dessutom spelar hon piano. I Syrien hade hon en klädbu k
och gav pianolek oner. När hon kom ll Sverige engagerade hon sig nästan
genast i Bäckbykyrkan. Hon har arbetat på ﬂera olika ställen, bland annat i
Bäckbykyrkan och inom äldreomsorgen.

O giv oss, Herre, kärlek ock, som aldrig vänder åter, som fastän ständigt
gäckad dock sig ej förtrö as låter, den glöd som icke släckes ut av stora
va uﬂöden, den makt som ej vet gräns och slut, men segrar över
döden.” (ps. 253)

Den som vill ha besök av Maria kan skicka e meddelande ll
maria.ishkanian@denoppnadorren.se, eller e SMS ll 072-257 23 86, så
ringer hon llbaka och gör upp om d och plats. När hon kommer har hon
med sig en ﬁkakorg, packad av
Bäckbykyrkans husmor Linda.
Man kan ha sin picknick var
man vill: hemma hos sig,
utomhus eller någon annanstans, för självklart håller hon
avstånd och har skyddsutrustning.
Maria och Linda i solskenet.

”Jesus sade: Jag ber för dem. Jag
ber inte för världen utan för dem
som du har ge mig, e ersom de
är dina. Allt mi är di och allt di
är mi och jag har förhärligats
genom dem.” (Joh.17:9)
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Vi minns och vi tackar alla de medlemmar och stödjare i
”Den Öppna Dörren” som har avlidit under det senaste året.
Vi ger dem en tyst minut.
----------------------------------------------De är överlämnade i Guds händer.

Gud, Du som är det sanna ljuset i vårt
mörker och vänder död ll liv här och
nu och i evighet. Ge oss din frid och fred.
Amen.
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På midsommardagen blir det midsommarlunch. Priset är som vanligt 30 kr, men
föranmälan är senast lördagen 13 juni.
I juli kommer Per a få en välbehövlig semester. Då är det stängt, men exakt vilka
datum meddelas på Ekebo så fort det är bestämt.
Vi hade årsmöte i mars. Styrelsen förblev densamma. Ordförande: Tony Berglund.
Övriga ledamöter: Per-Uno Bylund, Soﬁe S strup, Jan-Olof Ze erberg, Per Rohdin,
Ylva Ze erlund & Anders Agnemar. De a visar på a det ﬁnns e engagemang och
en tro på vår ﬁna förening tänker jag.
I s elsen blev det inte heller någon förändring i styrelsen. S g Bengtsson valdes ll
ordförande för e år. Övriga ledamöter: Tony Berglund, Anders Agnemar, Per-Uno
Bylund, Urban Zandler och Jan-Olof Ze erberg. S elsen jobbar för a taket ska bli
by . Oﬀerter är inhämtade och vi ber för a det ska ordna sig med pengar för de a
så a vi kan ha kvar vårt ﬁna hus. Vi ber även för de personer som för llfället inte
kan komma ll ”oasen” och a de snart kan komma llbaka.

Den Öppna Dörren i Växjö
Ekebovägen 11, 352 33 Växjö
vaxjo@denoppnadorren.se

pg 90 09 15-0, ange Växjö på talongen
www.denoppnadorren.se

Ordförande Tony Berglund, tony.berglund@live.se, 072-372 88 99
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Nyhet! Swish! Vårt swishnummer är 1239009150 . Skriv vilken förening det gäller i noteringsfältet.

ÖD:s lördagsträﬀar fyller en vik g funk on för alla som kommer, så vi är extra glada
just nu a vi har e stort hus a vara i. Tack vare det så kan vi ha öppet och ändå
följa folkhälsomyndighetens rekommenda oner: de över 70 håller sig hemma och
de som kommer ser ll a hålla avstånd. Alla kan dock få njuta av Pers goda mat—
om man inte kan komma in så kan man i alla fall få hämta sig en matlåda! Säg bara
ll vid föranmälan om man vill äta på plats eller ta med.

SMSa lokalföreningens namn och beloppet (100/200) ll 72901.
STHLM för Stockholm, VAS för Västerås, VAXJO för Växjö.
Exempel: Skicka STHLM100 ll 729 01.

Text: Soﬁe S strup

Använd talongen om du vill bli medlem, betala årsavgi
eller ge en gåva. Glöm inte a ange om det gäller ÖD Riks,
ÖD Stockholm, ÖD Västerås eller ÖD Växjö.

ÖD Växjö har öppet!

Du vet väl a du kan skänka en gåva även via SMS?

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

Vill du bli medlem, betala årsavgi eller ge en gåva?

Den Öppna Dörren VÄXJÖ
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Riksföreningen Den Öppna Dörren

Kallelse
Årsmöte på distans
22/6-30/6
Då det utannonserade årsmötet i april inte kunde
genomföras p g av årets pandemi kallas medlemmarna
härmed ll årsmöte på de a sä :
1.

Den som har mejladress kan anmäla deltagande ll
ingridarvidson2315@gmail.com.
Alla möteshandlingar (Dagordning, Balansrapport, Resultatrapport, Verksamhetsberä else, Revisionsberä else, Valberedningens förslag) skickas då per mejl den 22 /6.
Man deltar genom a svara på mejlet. I dagordningen kommer
alterna ven ”Ja, Nej eller Blankt” a ﬁnnas a kryssa i.
Svar ska ha inkommit senast 30/6.

2.

Den som saknar mejladress kan få samtliga handlingar
skickade per post med svarskuvert (anonymt). Anmäl de a genom a ringa Ingrid Arvidson 0706 200 219 eller skicka sms
senast den 16/6. Svar ska ha inkommit senast 30/6.

3.

Årsmötet avslutas den 30/6 klockan 18. Den 30/6 kommer
alltså a bli det datum som formellt står i protokollet.

Ingrid Arvidson, ordförande

Pilgrimsvandring med Frälsarkransen
Onsdagen den 12 augus kl. 12, samling vid Pilgrimscentrum, Tyresö. Medtag egen matsäck. Anmälan
senast 7 augus ll gunvor.backstrom@comhem.se.
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