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Betraktelse av Gunvor Backström, kaplan för Riksföreningen
”Bliv kvar i mig, så blir jag kvar i er” säger Jesus. (Joh 15:4)
Vad menar egentligen Jesus? Hur kan det hjälpa oss när vi är ensamma och
isolerade? När vi mår dåligt på olika sätt, är rädda, kanske sjuka och får
inte träffa andra som vanligt, inte krama varann. När pandemin har drabbat
oss.
Vi kan må dåligt på många sätt. Ha sorg, ångest, känna förtvivlan.
Jesus gick själv genom det värsta man kan tänka sig. Han var utsatt,
hånades och kände sig övergiven. Han dog på ett kors.
Men döden fick inte sista ordet. Livet segrade över döden. Jesus visade sig
för sina vänner och gav dem kraft att gå vidare i livet. De var rädda, kände
sig ensamma och övergivna, fyllda av sorg och förtvivlan men Jesus sade:
”Bliv kvar i mig, så blir jag kvar i er!”
Jesus ger bilden av ett träd. Trädet står ensamt, men det finns många träd
runt omkring.
Vet ni att träden behöver varandra även när de står där i sin ensamhet. De
hjälps åt fastän man inte märker det. De har samma kraftkälla. Solen och
regnet gör det lilla fröet nere i jorden så småningom till ett träd som växer,
blomstrar och bär frukt.
Jesus jämför sig själv med vinträdet.
”Jag är den sanna vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och
jag i honom, bär han rik frukt: utan mig kan ni ingenting göra.” (Joh 15:5)
”Liksom Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bliv kvar i min
kärlek.” (Joh 15:9)
Vi växer av detta precis som trädet. Vi bär frukt. Vi behövs för varandra.
Kraftkällan för att vi ska kunna det är den ofattbara Kärleken.
”Vila i din väntan. Stilla mötet sker. All din stora längtan Herren hör och
ser. Livet skiftar fort, kvävs av dödens hot. Herren skingrar rädslan;
kornets hopp är stort. Framtiden väntar, vila i tro, kornet som nu slumrar
snart börjar gro.” (Ps. 205:2)
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Den Öppna Dörren är
en ideell förening med 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.
Som ideell förening är vi helt beroende av gåvor och bidrag för att
bedriva vår verksamhet. Med ditt stöd kan vi fortsätta att vara en
positiv kraft i människors liv.
Använd pg 90 09 15-0 och glöm inte att ange vilken lokalförening du
vill skänka till.
Du kan också ge en gåva via Swish till nummer 123-900 91 50 och
ange även här vilken förening som ska få din gåva.
Styrelsen för Riksföreningen Den Öppna Dörren har en fast tilltro till
att Den Öppna Dörren med sitt vardagsförankrade,
medvandringsinriktade diakonala arbete fyller en mycket viktig
funktion för de som berörs av vår verksamhet.
För att verksamheten ska fungera behövs hängivna medarbetare,
trogna förebedjare samt många och trogna gåvogivare.
Styrelsen känner stor glädje och tacksamhet över alla goda och
trofasta ÖD-vänner vilkas insatser gör arbetet möjligt och meningsfullt.
”Jämlikhet är inte att göra samma sak.
Var och en skall utvecklas efter sin förmåga.”
Stig M Dominique, föreningens grundare.

RIKSFÖRENINGEN DEN ÖPPNA DÖRREN

Ordförande Anders Agemar
riks@denoppnadorren.se
www.denoppnadorren.se

℅ Tony Berglund
Köpingsvägen 60
734 93 Kolbäck

Den Öppna Dörrens medlemstidning Dörrposten utkommer med 4 nummer per år.
Vi föredrar digitala inlägg till od@admanum.se Ansvarig utgivare Tony Berglund. Redaktör Carina Kreku.

3

Från Riksföreningen berättar Sofie Stistrup
att riksårsmötet söndagen den 25 april genomfördes
både digitalt och fysiskt. Nöjda med att förra
digitala mötet (se sid 8) funkade så bra, ville vi
utveckla det hela. Tony Berglund fixade så att
datorskärmen syntes förstorad på vita duken. Tonys högtalare gjorde
att alla hörde vad som sades och webbkameran (gissa vems) filmade och
vi blev synliga på datorskärmarna hos mötets deltagare på andra platser.
Sammanlagt deltog sexton personer och efter konstituerande möte ser
styrelsen från 2021-04-25 ut så här,
Ordförande Anders Agnemar
Vice ordförande Kerstin Ehlin
Kassör Tony Berglund
Sekreterare Sofie Stistrup
Ledamot Per-Uno Bylund
Gunvor Backström är kaplan.

Tack alla som möjliggör
vår verksamhet med gåvor,
böner och praktisk hjälp.

Rolf, stort tack för din tid som
ledamot och tack för ditt
engagemang.
Du har förmedlat vikten av
att vi hjälper varann som sanna
medvandrare. Att det vi gör spelar
roll. Att Den Öppna Dörren gör
skillnad – att det är därför vi finns.

Anette, stort tack för din tid som
ledamot och tack för ditt
engagemang.
Du har förmedlat att vi måste
utgå från att alla gör sitt bästa
och vill väl.
En sån syn på medmänniskan
bäddar för bra möten.

Stort tack Anna, avgående redaktör, för suveränt arbete med Dörrposten.
Med energi, noggrannhet och respekt till upphovsrätten skapade du en
informativ, personlig och intressant tidning.
Vi är mycket tacksamma över att ha fått ha dig som tidningens redaktör.
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Varmt tack genom Marianne Petersson
Elisabeth Gustavsson, Motala, blev 95 år. Hon var
lärare och stöttade ungdomar som hade det svårt.
Elisabeth var i kontakt med Den Öppna Dörrens
verksamhet, troligen genom Lyckebyskolan och sände
under många år regelbundet gåvor till Den Öppna Dörrens 90-konto.
Hon var även engagerad i Miljöpartiet och i Djurens rätt.
När Elisabeth avled i
december 2020
efterlämnade hon en
betydande förmögenhet.
En del av den kommer
enligt hennes testamente
att tillfalla Riksföreningen
Den Öppna Dörren.
Föreningen vill härmed
tacka varmt för
testamentsgåvan.
Om du som läser det
här också vill testamentera
till Den Öppna Dörren
är det viktigt att du
pratar med någon som
kan juridiken kring
testamenten.
Annars kan
testamentet komma
att misstolkas och i
värsta fall
ogiltigförklaras.

5

Från Stockholm berättar Inger Thurfjell
att planering och arbete med nya verksamheten Café
Kungsholmen, Den Öppna Dörren i samarbete med
Ny Gemenskap, går framåt. Dock är det med
anledning av pandemin osäkert när vi kan öppna.
Café Kungsholmen – Den Öppna Dörren, ska vara en öppen
verksamhet för samvaro och gemenskap där vi erbjuder datortjänster
till exempel hjälp med att fylla i
blanketter och betala räkningar.
Avtal med Gatujuristerna är på
gång. Det är studenter, volontärer
som kan ge råd och stöd i juridiska
sammanhang. Diakon eller präst ska
finnas vid behov av samtal.
Vi vill erbjuda en meningsfull samvaro,
möta människors behov och skapa
möjligheter till positiva förändringar.

Öppet vardagar 13.00-17.00

På lördagar planerar vi att ordna
temakvällar med gäster, föredrag,
musik med mera.
Samtalsgrupper, textläsning och
annan ordinarie verksamhet kan
FOTO SUSANNA LIDWALL, FÖRESTÅNDARE
förläggas utanför kaféets öppettid.
För att göra verksamheten känd tänker vi under maj månad bjuda in
gäster till lokalen. Gamla- och nya samarbetsparters som kan hänvisa
människor till oss.
Om vaccinationerna fortsätter och smittrisken minskar öppnar vi snart!
DEN ÖPPNA DÖRREN STOCKHOLM
John Ericssongatan 11
112 22 Stockholm
tfn 08 650 84 17, 072 332 84 17
stockholm@denoppnadorren.se
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Ordförande är Marianne Petersson
Föreståndare Susanna Lidwall
Kaplan Kristina Lutborg
www.denoppnadorren.se
pg 90 09 15-0 Stockholm på talongen

Noterat Stockholm
Bromma kyrka har sommarkafé vid Klockargården
bakom kyrkan.
Där kan man fika, spela spel och njuta av sommaren.
Kaféet öppnar 3 maj och håller öppet måndag-fredag mellan 12 och 16.00
All servering sker utomhus.

Det planerade årsmötet i april fick ställas in på grund av pandemin.
Nu hoppas vi kunna genomföra det söndag 13 juni istället.
Tid meddelas senare genom anslag i vår lokal, på hemsidan
och/eller på telefonsvararen.
Parmmätargatan 3 är bokad för mötet. En rymlig lokal där vi slipper
trängas, dessutom kommer fler vara vaccinerade då.
VIKTIGT! Om du vill delta i årsmötet meddela Susanna på
telefon 08 650 84 17 eller 072 332 84 17 senast 10 juni.
Susanna kan skicka möteshandlingar till dig före mötet om du vill.

Stiftskollekt söndag 11 juli
Den Öppna Dörren i Stockholm
och Samarbetsrådet för judar
och kristna får dela kollekt som
tas upp i kyrkorna i
Stockholms stift den 11 juli.
Om du kan delta i gudstjänst
den dagen, glöm inte att ta med
till kollekten!

Ring gärna en av våra telefoner
och få reda på det senaste om
samarbetet med Ny Gemenskap
08 650 84 17 eller 072 332 84 17

Tala in ett meddelande om vi
inte svarar direkt, vi ringer
tillbaka så snart som möjligt.
Eller ring om du bara vill prata lite.

Eller skicka en gåva med
Swish 123-900 91 50
Pg 90 09 15-0
Skriv Stockholm i meddelanderutan.

Medlemsavgift
Stockholm år 2021

100:-

Den Öppna Dörren verkar för att älska sin nästa såsom sig själv.
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Sofie berättar om årsmötet i Västerås
Vi kunde delta på årsmötet för Västerås då några av
oss träffades i Bäckby Kollages lokal, som vi fick
låna gratis. Jag hade med mig min dator och vi
kopplade upp oss mot övriga deltagare via Teams,
ett chattverktyg vi brukar använda vid möten.
Okej, vi såg kanske inte så bra på datorn och ljudet var väl inte det
bästa men det gav mersmak så vi körde digitalt även på riksårsmötet
(se sid 4).
Och det viktiga var att vi fick träffas, fick vara tillsammans, fast
självklart med avstånd, lokalen är stor.
Vi fikade och hade riktigt trevligt.
Under punkten verksamhetsplan kläckte vi idéer om framtiden. Idéer
vi efteråt satt kvar och pratade om.
Tack till alla som ställer upp i styrelsen. Må Gud välsigna kommande år.
Vi på bilderna var med på
riksårsmötet och några av oss
var med på Västerås årsmöte.

SIV COMBLER
ANN-MARIE LARSSON

MARIANNE GUSTAFSSON

MARIE-LOUISE KJELLMAN
GERD SÖDERQVIST

Alla har ett unikt värde inför Gud
och bör ha det inför medmänniskorna.
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Växjö tackar
alla som på olika sätt bidrar till att Den Öppna
Dörren kan fortsätta sin fina verksamhet. Bidragen
kommer i form av pengagåvor, kakor, kaffe, böner
och oavsett hur, är de välkomna.
Vi hade årsmöte som planerat. Elva personer deltog, några via datorn,
bland annat vänner från Ekebo och de hjälptes åt.
Så här ser styrelsen ut efter konstituerande,
Ordförande Tony Berglund
Vice ordförande Anders Agnemar
Kassör Sofie Stistrup
Sekreterare Per-Uno Bylund

Ledamot Per Rohdin
Ledamot Jan-Olof Zetterberg
Ledamot Ylva Zetterlund

Lördagar öppet hus i lokalen 10.00-14.00
Lunch 12.00 pris 30:Det är viktigt med föranmälan senast torsdag
på 073 927 27 52
Vi tar emot max 8 gäster samtidigt.
För 20:- kan du köpa matlåda.
Ta gärna med egen låda och nåt gott till kaffet.
Välkommen!

Sen senaste numret av Dörrposten har det blivit några förändringar i
de månatliga intäkterna. Vår vän Vahab är bortrest och under tiden hyr
hans vän en del av källaren och fortsätter med reparationer av cyklar.
Vi har även en vän som hyr plats att använda som förråd.
De ändringarna har gjort att vi för tillfället får in 800:- mer per månad.
Vi har även fått in fler medlemmar vilket vi är väldigt tacksamma för.
Nu hoppas vi att smittrisken lättar så vi kan ses, fler än åtta åt gången!
DEN ÖPPNA DÖRREN VÄXJÖ

Ekebovägen 11
352 33 Växjö

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

pg 90 09 15-0 ange Växjö på talongen
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Notiser
Bara vara med Gunvor
Riksföreningens kaplan Gunvor Backström kommer
hålla en retreat, Bara-vara-dagar, 15-18 juli i
Wettershus. Den ekumeniska retreatgården ligger
vackert vid Vättern, söder om Gränna.
Läs mer på www.wettershus.se

Pilgrimsvandring med Frälsarkransen
Onsdagen den 18 augusti kl 12 är det samling
vid Pilgrimscentrum, Tyresö.
Ta med egen matsäck.
Anmälan senast 13 augusti till
kgebackstrom42@gmail.com
eller skicka sms till 070 624 38 99

Den gyllene pärlan i Frälsarkransen påminner om att
det finns någon som alltid är med och vakar över oss.
Vad gör du för att må bra? Om du vill dela med dig av dina
måbraknep, sänd ett sms till Sofie på 076 180 14 25 eller mejla
stistrupskan@hotmail.com
Du väljer själv om det du delar med dig av ska komma i Dörrposten
eller på hemsidan.
Vi ser fram emot att höra vad du gör för att få en bra dag.

Om du läser Dörrposten på nätet och av till exempel miljöskäl inte
längre vill ha papperstidningen, hör av dig till Tony på 072 372 88 99
eller e-post tony.berglund@live.se
Tack för din medverkan. Tillsammans är vi klimatsmarta.
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Den Öppna Dörrens Veckobön
av Karin Strand, Riksordförande 2009-2011

Gud vår Skapare, Du har skapat oss att vara lika Dig. Tack för att Du
älskar oss precis som vi är.
Gud, vår Far, tack för att vi får vara Dina barn. Hjälp oss att, vad
som än händer oss, kunna lita på Dig och vara trygga hos Dig.
Jesus, vår Bror och Vän, Du har själv lidit och kan känna medlidande
med oss. Tack för att Du har uppstått till liv. Hjälp oss att leva vårt liv
tillsammans med Dig i vår vardag.
Helige Ande, vår Hjälpare och Tröstare, Du är Guds osynliga närvaro
hos oss. Tack för att Du vill ge oss kraft, styrka och mod.
Gud, hjälp alla hungriga att få äta sig mätta, hjälp alla hemlösa att
finna tak över huvudet och en bädd att sova i. Hjälp alla som fryser
att finna värme, hjälp alla sjuka att få läkedom till kropp och själ.
Hjälp alla ensamma att finna någon vän, som de kan lita på och
känna gemenskap med.
Idag ber vi särskilt för …
Gud, hjälp alla i Den Öppna Dörren att ta emot kraft av Dig. Ge oss
lyhördhet, trohet, uthållighet och glädje.
Gud, tack för Den Öppna Dörren.
Amen.

11

AD MANUM - till handa

Swisha går också bra till 123-900 91 50 och vänligen skriv då avsedd förening i noteringsfältet.

När du vill skänka en gåva via sms, vänligen skriv lokalföreningens namn,
STHLM för Stockholm, VAS för Västerås, VAXJO för Växjö samt beloppet med siffror och skicka till 729 01
Exempel, skicka STHLM100 till 729 01

När du vill bli medlem, betala årsavgift eller ge en gåva, använd gärna talongen nedan.
Vänligen ange om det gäller ÖD Riks, ÖD Stockholm, ÖD Västerås eller ÖD Växjö.

Gåva, års- och medlemsavgift

