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Betraktelse av Gunvor Backström, kaplan för Riksföreningen
”Bereden väg för Herran, berg sjunken, djup stån opp!” Vi sjunger denna
sång med full glädje igen! Det är advent!
Vad bereder vi oss för? Jo, Gud som kommer till oss i ett litet barn, som
föds till oss som alla andra barn. Vilket under, vilken glädje! Vi vet att
detta barn - Jesus - föddes mitt i nattens mörker under förfärliga
omständigheter i ett stall för djuren. Och kanske just därför förstod Jesus
alla människor som han senare mötte i deras svårigheter och utanförskap.
Det är detta vi påminns om varenda jul. Jesus visar på kärlekens och
omsorgens budskap till oss arma människor. Gud är Kärlek som är större
än allt vi förstår.
Varför blir det då så fel ibland? Vi säger att vi tror på Gud, på det Jesus
säger. Men ibland är det verkligen svårt att förstå. Det finns många
paradoxer. Jesus verkar ibland motsägelsefull. Tänk på berättelsen om de
tio unga flickorna som skulle vaka för att ta emot himmelriket, för att
”möta brudgummen”. Fem var oförståndiga och hade inte ”fyllt olja på
sina facklor”. Fem var helt förberedda och kloka står det. När
”brudgummen” kom delade de inte med sig av sin nödvändiga ”olja för att
vara med på bröllopsfesten”. ( Matt. 25:1-13) Hur tolkar vi detta? Skulle
Jesus mena att man inte ska dela med sig, inte hjälpa andra? Nej! Vi måste
försöka att lyfta blicken över vad vi först tänker. Jesus använder bilder och
liknelser för att få oss att vakna upp för hans huvudbudskap om tro och
tillit till Kärlek och Omsorg, men vi måste själva öppna oss och ta emot
den gåvan. Vi kan aldrig säga till någon att så här ska du tro, det här är
sant, det här är rätt. Detta är vars och ens ansvar. Låt oss i ödmjukhet
lyssna på den vi möter utan att ha en massa förutfattade meningar innan.
Vi är ofta förblindade, vi tolkar från de erfarenheter som vi har med oss. Vi
får också påminnas om att Jesus säger vid ett annat tillfälle: ”ingen kan
säga: här är det, eller där är det. Nej, Guds rike är inom er.” (Luk. 17: 21).
Guds Kärlek - Guds rike - himmelriket - finns inom oss. Vi får födas på
nytt med Jesus Kristus om och om igen.
”Res dig, stråla i ljus! Ditt ljus är här, Herrens härlighet går upp över dig,
Jorden är höljd i mörker … Lyft blicken och se …” (Jes. 60:1…)
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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 vara en positiv
kraft i människors liv.
Vänligen använd pg 90 09 15-0 och ange om det är till Riks- eller till
en lokalförening du vill skänka gåvan.
Du kan också Swisha till nummer 123 900 9150 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 trofasta gåvogivare.
Styrelsen känner stor glädje och tacksamhet över alla goda och lojala
ÖD-vänner vilkas insatser gör arbetet möjligt och meningsfullt.

Det gäller att möta människor, inte problem.
Stig M Dominique
RIKSFÖRENINGEN DEN ÖPPNA DÖRREN

Ordförande Anders Agnemar
Kaplan Gunvor Backström

℅ Tony Berglund
Köpingsvägen 60, 734 93 Kolbäck
riks@denoppnadorren.se
www.denoppnadorren.se

pg 90 09 15-0 ange Riks på talongen

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
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En trogen givare av Marianne Petersson
Stina Rundgren bodde på Östermalm och skickade
regelbundet stora gåvor till Den Öppna Dörren i
Stockholm.
År 2014 kom ett brev från Stina. Har nu slutat skicka bidrag till er,
stod det i brevet. Hoppas få dö snart. Och så önskade hon oss allt gott.
Stina Rundgren föddes den 17 augusti 1919 och avled 14 september
2018 nittionio år gammal.
Stinas halvsyster Margareta Hellberg berättar att Stina haft en
tvillingbror som tidigt blev sjuklig och behövde vård.
Det var nog för att hedra brodern som Stina var så engagerad i både
Den Öppna Dörren och Riksförbundet för Social och Mental Hälsa.
Stina var konstnärligt lagd. Hon målade en del tavlor som vi kunde
sälja på våra basarer.
Och hon hade humor.
Hon har själv berättat hur en medresenär på tunnelbanan
kommenterat att hon var klädd i en röd och en grön strumpa.
– Det är för att jag ska kunna se skillnad på styrbord och babord!
hade hon svarat.
Långt efter att Stina avlidit hittade man hennes testamente.
Riksföreningen Den Öppna Dörren och Riksförbundet för Social och
Mental Hälsa har antecknats som universella testamentstagare.
Vi tackar Stina varmt för denna gåva och vi ska göra vad vi kan för
att gåvan ska komma till nytta.

Det är oetiskt att värdera och bedöma andras
konflikter och svårigheter efter sina egna
mått. Man måste ta den andres utgångspunkt.
Stig M Dominique
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Stinas brev till Ingegerd
Stina hade kontakt med Ingegerd Dominique.
De skrev brev till varandra för Stina kunde inte höra
vad Ingegerd sa i telefonen. Varje brev från Stina
avslutades med Allt gott till dig och Den Öppna Dörren.
Vi har inget foto på Stina men bilder på ett av hennes brev till Ingegerd.

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.
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Inspirationsdagen tankar av Sofie Stistrup
Tack alla som bidrog till den fina inspirationsdagen i
oktober, i Gideonsbergskyrkan, Västerås.
Dagen började med mingel och förmiddagsfika, så klart.
Sen lyssnade vi på vår intressanta inspiratör Magnus Crispin Back.
Magnus förklarade vad Jesus menade med att vända andra kinden till.
Han berättade att Jesus sa åt sina lärjungar att knacka på i husen och
predika. Sa att om husfolket inte ville lyssna skulle lärjungarna bara skaka
av sig dammet och gå vidare, det vill säga förlåta. Inte hysa agg utan
glömma. Magnus berättade även om vikten att förlåta sig själv. Att inte
bära runt på skuldkänslor och plågas.
Om vi ska lyckas i vår medvandring, sa Magnus, så gäller det att kunna
skilja på vem som är vem. Komma ihåg att jag är jag och att du är du.
Alltså att du inte är jag och att det du gör står för dig.
Efter lunchen höll Gunvor Backström mässan.
Den som säger sig äga sanningen är den farligaste av alla, sa Gunvor.
Vi tolkar enligt våra egna erfarenheter och efter hur vi för tillfället mår.
Jesus är vägen, sanningen och livet. Själva har vi aldrig hela sanningen.
Det är när vi tror oss veta det enda rätta som konflikter uppstår. Vi
behöver nå varann i ödmjukhet och lyhördhet men om vi dömer varann
kommer vi ingen vart. Jesus säger i Matteus 7:1 Döm inte, så blir ni inte
dömda. Ty med den dom som ni dömer med skall ni dömas, och med det
mått som ni mäter med skall det mätas upp åt er.
Vi sjöng tillsammans och stod i en halvcirkel och tog emot nattvarden.
Det var en härlig känsla av gemenskap.
När eftermiddagsfikat var avklarat gjorde vi egna frälsarkransar medan
Gunvor berättade vad de olika pärlorna symboliserar. Det var trevligt.
Vissa pärlor var svåra att trä men med hjälp av kartnål och lite tålamod
ordnade det sig. Snodden som vi trädde upp pärlorna på var också lite
dum, knuten ville gå upp hela tiden.
Nästa gång vi gör frälsarkransar ska vi nog ordna andra snoddar …
tänker Sofie Stistrup.

Gud befriar, försonar och förlåter.
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Bilder från inspirationsdagen
Gideonsbergskyrkan Västerås 21 oktober

Gud, du som själv är relationer:
Ge mig lyhördhet för andra, utan
att glömma mig själv.
Ge mig öppenhet, även om jag
blir sårad ibland.
Lär mig ta del av vad andra ger
mig, utan att ta över deras ansvar.
Hjälp mig att inte döma.
Gör mig ansvarig för mitt liv.
Ge mig mod att sätta gränser,
och inlevelse att känna var andra
sätter sina.
Hjälp mig att vila i tillit, utan
bitterhet över det förgångna eller
otålighet inför morgondagen.
Gud, i dina händer lämnar jag
allt som hindrar mig att leva
närvarande i det som sker.
Viska förlåtelsens mysterium i
mitt öra, så att jag får kraft att
vara i dig och därefter handla
efter din vilja.

FOTO
SOFIE
STISTRUP

Gunvor Backström
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Från Stockholm av Marianne Petersson
Kära vänner, nu har hösten nästan gått. Jag antar att
ni som läser detta gör det under advent. Det är en
fin tid som jag hoppas att alla kan njuta av.
I början av november träffades en grupp med representanter för
Ny Gemenskap och oss, Den Öppna Dörren i Stockholm, för
utvärdering av vår gemensamma verksamhet.
Alla var mycket nöjda med Kafé Kungsholmen. Och vi tycker oss ha
förstått att även besökarna har varit nöjda.
Vi bestämde att fortsätta att ha Kafé Kungsholmen öppet måndag,
onsdag och fredag 13-17.
Då och då kommer kaféet att få besök av en trubadur eller någon som
läser en dikt eller berättar något.
Vi har talat om att vi skulle få besök av Gatans Jurister. De har bara
efterfrågats vid något enstaka tillfälle. Därför kommer de inte att
komma till vårt kafé, men den som behöver kontakt med dem kan få
hjälp hos oss att nå dem.
Jonas Stadling är kaféföreståndare. När han har förhinder kommer
Birgitta Nygren som vikarie, och vi har flera duktiga och villiga
volontärer som hjälper till i verksamheten.
Vi hoppas kunna rekrytera fler.

Att vara är
att ständigt bliva.
Stig M Dominique
DEN ÖPPNA DÖRREN STOCKHOLM Ordförande Marianne Petersson

John Ericssongatan 11
112 22 Stockholm
tfn 08 650 84 17, 072 332 84 17
stockholm@denoppnadorren.se
www.denoppnadorren.se

Föreståndare Susanna Lidwall
Kaplan Kristina Lutborg
pg 90 09 15-0 Stockholm på talongen
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Mer från Stockholm
Styrelsen för Den Öppna Dörren i Stockholm vill
tillmötesgå de önskemål vi fått från våra medlemmar
att ordna textläsning så som vi haft det tidigare.
Det får bli på dagar när vi inte har Kafé Kungsholmen, alltså antingen
tisdagar, torsdagar eller lördagar.
Vi vill också ordna annan verksamhet vid sidan av kaféet där vi kan
vara tydliga med vår egen profil.
För att kunna genomföra detta behöver vi ha fler volontärer och
troligen även ytterligare en anställd på deltid. Detta är en utmaning,
som styrelsen står inför, och vi hoppas kunna ordna det under
vårterminen.
Vill du hjälpa till som volontär? Hör av dig till Susanna.
Alla behövs!
Vill du hjälpa till som volontär?
Helst ser vi att du hjälper till regelbundet, men alla
goda krafter är välkomna.
Dels kan du hjälpa till vid enskilda tillfällen eller också
kan du vara volontär regelbundet till exempel en
gång per månad.
Alla som är med hjälper till med den insats han eller
hon kan.
Besök oss gärna för att lära känna oss närmare.
Prata med Susanna Lidwall, föreståndare, så får du
veta mer.
Susanna når du på tfn 08 650 84 17, 072 332 84 17
Välkommen!

Håll utkik efter information,
vi kanske ordnar adventskaffe
någon lördag i advent.
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Växjö av Sofie Stistrup
Vi vill åter tacka alla som på olika sätt bidrar till att
Den Öppna Dörren kan fortsätta sin fina verksamhet.
Tack.
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
För 20:- kan du köpa matlåda.
Ta gärna med egen låda att fylla, och
något gott till kaffet.
Lördag 11 december
har vi julfest med julklappsbyte.
Ta med en klapp värd 30:- om du vill vara med.
Välkommen!

Anette tackar
Per-Uno och Sofie har en
kompis med poäng på SJ.
I utbyte mot poängen så
att Anette kunde åka tåg
till Västerås på
inspirationsdagen i
oktober och så hem till
Växjö igen, fick kompisen
hjälp med sina hästar.
Alla blev nöjda.
Anette tackar för dagen
som blev lyckad.

Tack.

Bilderna är från den 16 oktober då vi hade styrelsemöte. Före mötet
serverade Per kycklingfilé och fläskfilé med ris, god sås och grönsaker.

Vi sjöng tillsammans och sen städade vi köket.

DEN ÖPPNA DÖRREN VÄXJÖ

Ekebovägen 11
352 33 Växjö
vaxjo@denoppnadorren.se

FOTO SOFIE STISTRUP

Ordförande Tony Berglund
tfn 072 372 88 99
pg 90 09 15-0 ange Växjö på talongen
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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.
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AD MANUM - till handa

Tack för din medverkan!

Swisha går bra till 123 900 9150 och vänligen skriv i noteringsfältet till vilken av våra fyra föreningar
gåvan ska gå. Till Riksföreningen, till Öd Stockholm, ÖD Västerås eller ÖD Växjö.

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

