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Domherrar

Betraktelse av Kristina Lutborg, kaplan för ÖD Stockholm
Vardagen är åter här efter jul-, nyårs- och trettonhelg.
Vad nu vardag är i dessa pandemitider?
Vi har fått vänja oss vid att vara flexibla. Och att planerade händelser
snabbt kan ställas in.
Vi har fått vänja oss vid att tvätta våra händer ofta och mycket.
Vi har fått vänja oss vid att om vi är nära nån annan ta på munskydd.
I bibelns julberättelser, berättas det om hur Gud blir människa i ett litet
barn, Jesus.
Jesus och hans föräldrar Josef och Maria var också tvungna att vänja sig
vid att allt inte blir som man tänker och önskar. Maria måste i slutet av
graviditeten bege sig långt hemifrån. Jesus föds inte på det trygga, säkra
sätt som de säkert önskat, utan i ett stall. Snart efter födelsen måste den
lilla familjen fly för att undkomma Herodes ilska och mord.
Var i allt detta finns Gud?
Var finns det säkra och trygga?
Gud har inte lovat oss några säkra liv. Inte gett oss garantier för lycka och
hälsa. Hur mycket vi än önskar det, vet vi att vi lever i osäkerhetens
framtid. Men Gud har lovat att livet bär genom död till liv. Inte bara i en
framtid efter vår död.
Utan i ett HÄR och ett NU. Just nu.
Gud har lovat att efter mörker kommer ljus. Gud har lovat att efter det
svåra kan vi andas lättare. Och Gud har skapat allt i ett behövande av den
andre.
Vi behöver helt enkelt varandra, för att bära varandra i bön, och för att
trösta och ta emot tröst.
Så låt oss i dessa tider, mörka och ljusa, svåra och knepiga, be för oss
själva och världen. Låt oss komma med tröst till den som behöver, och ta
emot den när vi själva behöver.
För Gud har lovat att det efter mörker kommer ljus.
Det är vårt hopp.
Det är vår framtid.
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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.
… en öppen dörr för alla som söker gemenskap
eller behöver stöd i sin livssituation, oavsett livsåskådning …
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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Riksföreningen av Sofie Stistrup
För åttiofem år sedan påbörjades den första
adeptverksamheten i Jönköping, som ett
personligt räddningsarbete på fritiden av
Stig M Dominique, ÖDs grundare, och ett
par kamrater, enligt boken
Medvandring,
Texter om diakoni och rehabilitering,
skriven till minne av
Stig M Dominique.

Föremålet för vår kärlek må försvinna, men kärleken består.
Dylan Thomas 1914-53

Ovanstående är ett för mig känt ordspråk. Det är tack vare kärleken till
min nästa som jag är med i ÖD. Jag känner att ÖD gör något för sin
nästa.
Det främsta med ÖD för mig är att jag aldrig känner mig ensam, och
jag hoppas att du som läser det här känner likadant.
I veckobönen ber vi att alla ensamma ska finna någon vän att lita på
och vara trygg med.
Har du något spännande förslag på vad man kan göra för sin nästa,
eller vad du uppskattar att någon gör eller har gjort för dig?
Dela i så fall gärna med dig.
Skicka förslag till stistrupskan@hotmail.com
eller till od@admanum.se
Ange om vi (i mån av plats) får publicera ditt bidrag här i Dörrposten.
Kram från Sofie
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Mer från Riksföreningen
Under en längre tid har Den Öppna Dörren haft det
kärvt ekonomiskt. Men nu ser vi en ljusning.
Vi har fått bönesvar.
Som Riksföreningen tidigare berättat ska vi få två arv.
Vi har beslutat att det första, från Elisabeth Gustavsson, ska fördelas
mellan föreningarna.
ÖD Stockholm kommer att för vår
del utöka verksamheten och vi
planerar anställa en
diakoniassistent på halvtid.
Växjös del är öronmärkt till att
renovera taket på vår lokal i huset
Ekebo, Växjö.
Det är vad vi vet i nuläget.
Vi i Riksföreningen är mycket
tacksamma över testamentsgåvorna.

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.

Riksårsmöte
Lördag den 30 april
klockan 14.00
Om det är möjligt med fysiskt möte hålls mötet i Västerås,
annars via länk.
Motioner lämnas per e-post till vice ordförande Kerstin Ehlin
senast 28 februari
kehlin@yahoo.se
Mer info om årsmötet samt motioner och styrelsens förslag
kommer att finnas på hemsidan.
Vid frågor kontakta Sofie Stistrup per sms 076 180 14 25
eller e-post
stistrupskan@hotmail.com
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Stockholm av Marianne Petersson
Kära vänner!
Vi kan se tillbaka på en höst med full aktivitet i vår
lokal på John Ericssonsgatan.
Det har kommit många besökare till Kafé Kungsholmen. Både de som
tidigare besökt oss och de med anknytning till Ny Gemenskap.
Nu förbereder styrelsen årsberättelsen för 2021, och när den är klar
kommer ni som vill att kunna läsa mer om vad vi gjort och hur vi har
använt de pengar vi haft till förfogande.
Under ett antal år har vår ekonomi varit mycket svag, men nu ser det
ut att bli bättre.
Jag har tidigare skrivit i Dörrposten om de två arv vi kommer att få.
Det första är från Elisabeth Gustavsson, och Riksföreningen har
bestämt att arvet ska fördelas mellan föreningarna.
Det ger oss i Stockholmsföreningen ett stort tillskott, vilket kommer
att möjliggöra mer verksamhet framöver än under hösten 2021.
Styrelsen har också ambitionen att anställa en diakoniassistent igen, på
halvtid.
Vid medlemsmötet i höstas efterfrågades fler aktiviteter som uttrycker
vår förenings idé. Dit hör textläsningarna och kulturprogrammen.
Vi vill återuppta de aktiviteterna så snart som möjligt. För det behövs
en anställd och flera volontärer. Om du vill hjälpa till, prata med vår
föreståndare Susanna.
Höstbasaren i mindre format som vi hade blev uppskattad.
Med tanke på den ökade smittrisken är det oklart om vi kan
genomföra en vårbasar.
Håll utkik efter information eller fråga Susanna så får du besked.
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
Medan jag skriver det här skenar coronasmittan.
För varje dag och vecka är det fler som blir smittade
med covid-19.
Detta trots vaccinering.
Vår lokal är ju liten, och då vi inte vill att våra möten ska bli
smittspridarevent, har vi i samråd med Ny Gemenskap bestämt att
stänga under en period.
Vi hoppas att det inte blir för någon länge tid.
Det kommer att finnas anslag i lokalen och på vår hemsida.
Hör av dig till någon i styrelsen eller till Susanna så får du besked
om när vi öppnar.

Kallelse till årsmöte i Föreningen Den Öppna Dörren i Stockholm
Söndag den 20 mars
klockan 15.00
plats John Ericssonsgatan 11
eller Kungsholmsgården, John Ericssonsgatan 13 B
Föranmälan krävs på grund av smittläget.
Handlingar inför årsmötet kommer att finnas i förväg,
kontakta Susanna tfn 072 332 84 17
Information kommer också att finnas på hemsidan
www.denoppnadorren.se
Stadgeenliga ärenden.
Motioner lämnas till ordförande
Marianne Petersson eller föreståndare
Susanna Lidwall senast den 20 februari.

Välkommen!
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Växjö av Sofie Stistrup
Vi är mycket tacksamma över alla gåvor vi fick i fjol.
Tack vare gåvorna och att vi hyr ut delar av huset
kunde vi ha verksamhet på lördagarna och betala hyran
till stiftelsen. Tack.

Eftersom stackars Per brutit foten, har det under januari månad varit
stängt nån lördag. Men med hjälp av änglarna Annette och Ylva har
det ändå kunnat serveras lunch mellan varven.
I bristen på fysisk, social samvaro upprättades också telefonkontakt.
Under år 2022 hoppas vi kunna utöka verksamheten. Till exempel med
att stöpa ljus och väva.
Om du har en idé om vad vi skulle kunna göra, tveka inte att höra av
dig antingen till Per eller Annette på lördagar på Ekebo, eller till Sofie
via e-post
stistrupskan@hotmail.com
Lördagar öppet hus i lokalen
10.00-14.00
Lunch 12.00 pris 30:Obs! Med tanke på Pers onda fot
är det viktigt med föranmälan
senast torsdag på 073 927 27 52
så du säkert vet att det är öppet.
För 20:- kan du köpa matlåda.
Ta gärna med egen låda att fylla,
och något gott till kaffet.

Årsmöte lördag 19/3 efter lunch
motioner lämnas senast 28 februari
till Sofie Stistrup
stistrupskan@hotmail.com
Mer info, styrelsens förslag,
motioner mm kommer finnas på
hemsidan.
Vid frågor kontakta Sofie per e-post
eller sms 076 180 14 25

Och till sist. ÖD har fått ett stort arv som ska delas mellan föreningarna.
Växjös del har öronmärkts till att laga taket på Ekebo. Ett bönesvar.
DEN ÖPPNA DÖRREN VÄXJÖ

Ekebovägen 11
352 33 Växjö
vaxjo@denoppnadorren.se

Ordförande Tony Berglund
tfn 072 372 88 99
pg 90 09 15-0 ange Växjö på talongen
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Julfest i Växjö
Den 11 december firade vi jul i Växjö.
Tack Per Rohdin och Annette Sandberg för att ni fixade
till en julfest.
Och vilket julbord sen!
Där fanns lax, Janssons, flera sorters sill, skinka, rostbiff, köttbullar,
korvar, ägghalvor, brysselkål, flera sorters grönkål, mimosasallad,
rödbetssallad, bröd, ost, smör, kaviar, ris à la Malta, pepparkakor,
godis, apelsiner, clementiner, saffransfläta, kaffe och julmust.
Och det var pyntat med tomtar och glitter, julgardiner och julduk,
advensstakar, julservetter, julbock och halmkorg.
Och alla som var där fick julklappar.

BENGT ZETTERSTRÖM

FOTO SOFIE STISTRUP
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Förtröstan av Birgit Severin Forslund
Efter en lång tid av isolering förra året, på grund av
pandemin, fick jag äntligen komma till ÖDs andakt
och uteservering i Västerås på onsdagarna.
Komma till umgänget och frågesporten utanför Bäckbykyrkan under
sommaren och senare inne i kyrkan.
Sen öppnade våffelcaféet i Bäckby centrum.
Mimmi, Gudrun och Maria hälsade oss välkomna, och Maria bjöd på
pianomusik.
Det var alltid inspirerande dialoger runt borden.
Andakten i Bäckbykyrkan ledde Marie Louise.
Vi fick bära varandras bördor inför Guds tron och lyssna till väl valda
ord och sång.
Ibland sjöng vi till Mattias gitarr.

MATTIAS HENRIKSSON

Följande har blivit så levande för mig i Jesaja 30:15 att jag vill ge det
vidare till er.
Genom stillhet och förtröstan varda vi starka.
Så här gick mina tankar i höstas.
Nu är vi åter i en tid av restriktioner som begränsar oss.
Åter tar vi ett steg tillbaka.
Och vilar i stillhet och förtröstan.
Birgit Severin Forslund, ÖD Västerås
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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

