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Nu är det 

snart jul  

igen! 

 

Gunvor Backström  -  kaplan ÖD Riks 

Vi fixar och ordnar, vi lagar mat och bakar. Jästen och  

brödet får vara en förebild för denna jul. Ett litet  

paket jäst får degen att jäsa. Jästen är osynlig, men den 

får degen att växa inifrån och det blir gott! Jesus ger själv 
denna bild om Guds rike. ”Ingen kan säga: Här är det,  

eller: Där är det. Nej, Guds rike är inom er.”( Luk 17:21) 

Maria bär barnet inom sig. Där växer det under lång tid för att förberedas 

för livet i världen. Det föds för vår skull. Precis som jästen tar tid att jäsa 

brödet för att det ska bli gott för oss. Det innebär en längtan och väntan 

efter det som är gott. Det kräver förberedelse och tålamod. 

Inför Guds födelse till oss behövs också förberedelse, tålamod och längtan. 

Gud gör denna osynliga kraft synlig när han föds till oss i ett litet barn – 

Jesus Kristus. Varje jul får vi påminnas om att Gud föds till oss, in i oss. 

Det är så lätt att bara fira julen med sina traditioner av glans och glitter, 
julklappar och överflöd av mat. Denna gemenskap kan naturligtvis också 

innebära något gott. Men hur ska vi kunna tro att julens kristna budskap 

ger oss något mer? Tillvaron i vår värld är inte alltid god! Konflikter, rädsla 

och makt förstör. Gemenskapen med andra kan också vara mycket svår. 

Vår ensamhet även i gemenskapen kan vara förödande. 

Vi får tänka på jästen i brödet. Gud finns inom oss på samma sätt, men vi 

måste kunna vänta och längta och öppna vårt hjärta för att kunna se och 

ta emot. Gud kommer i det lilla ibland osynliga. Därför föddes han i  

anspråkslöshet, i enkelhet, i utsatthet till oss i vår anspråkslöshet och  

utsatthet. Han föddes in i vår värld, men inte med världens makt att ta 
ifrån oss det onda. Guds makt föds in i vår litenhet. Den möter vårt lilla 

barn inom oss med en kärlek, en ljuskraft som vi egentligen inte kan förstå. 

Men den makten bär oss igenom det svåra, den får oss att växa  

inombords. 

Guds kärlek föds till oss i nattens mörker med sitt ljus genom det lilla  

barnet Jesus. Om och om igen! 

”Guds bröd är det bröd som kommer ner från himlen och ger världen liv.” 

och Jesus säger vidare ”Jag är livets bröd. Den som 

kommer till mig skall aldrig hungra och den som 

tror på mig skall aldrig någonsin törsta.”  

(Joh 6:33,35). 
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Riksföreningen Den Öppna Dörren 

c/o Tony Berglund 

Mångatan 6B 

441 36  Alingsås 

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 daglig verksamhet via 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 att bedriva  

vår verksamhet. 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. 

Ny lokalförening i Rimbo  
Text: Anna Eliasson, utifrån ett underlag av Arne Sönnergren 

Läget i Rimbo är svårt för vissa. ”Det har länge saknats en träfflokal som kan samla 

daglediga på orten, och det finns ovanligt många som av olika skäl behöver en  

sådan”, säger Arne och Luchia Sönnergren, som idag jobbar på ÖD Stockholm. På 

torsdagarna serverar de soppa på torget i Rimbo centrum, och då ser de hur stort 

behovet är. Nu är målet att etablera en mer permanent verksamhet. 

Rimbo behöver kort sagt Den Öppna Dörren, och med stöd av Svenska kyrkan,  

Equmeniakyrkan, lokala företagare och Norrtälje kommun håller en ny lokalförening 

på att startas. Tanken är att skapa ett samarbetsavtal med kommunen för att få en 

trygg och långsiktig finansiering. Medlemsantalet är snart uppe 60 och många  

frivilliga medhjälpare anmäler sig underhand. De söker också efter en lämplig lokal. 

Detta är första gången vi får en ny lokalförening sedan 1977 då ÖD Västerås  

bildades. Mer information om hur det utvecklar sig kommer i nästa nummer  

av Dörrposten. 
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Det började med en stängd dörr. Någon som blev kvar utanför. 

Och sen en insikt och en upplevelse av en gudomlig kallelse: aldrig 

mer skulle en dörr stängas för den som söker gemenskap, värme, tröst kanske.  

Insikten och kallelsen var Stig Dominiques, och utifrån denna grundades Den Öppna 

Dörren. 2017 är det 80 år sedan. 80 år av välkomnande in genom öppna dörrar och av  

medvandring. 

1937 hade kyrkan inte den diakonala verksamhet den har idag, Diakoner och  

diakonissor utförde ett fantastiskt, outtröttligt arbete för den svaga människan men 

kyrkan som Kyrka hade inte så många öppna dörrar. Idag har nästan varje församling 

en dagöppen verksamhet dit alla är välkomna, för gemenskap kring kaffe- eller  

matbordet, för samtal, kontakter, kanske hjälp med myndighetskontakter, något  

praktiskt. Också kommunerna ordnar idag träffpunkter, dagverksamhet. 

Har tiden nu sprungit förbi Den Öppna Dörren? Nej. I en allt hårdare miljö är  

människors utanförskap stort. Behovet av en plats där man är välkommen som man är, 

med den trasighet vi alla bär på i olika skepnad, där både de vardagliga frågorna och de 

djupare existentiella får plats - det behovet kan aldrig täckas. Alla kristna, oavsett vilka 

vi är, har ett gemensamt uppdrag: att sprida evangeliet i ord och handling, så att  

världen kan finna tröst och hopp. Till detta behövs många öppna dörrar. Vi kan bidra 

med det vi kan och för de som hittat till Den Öppna Dörren är det tydligt vad det  

betyder för dem. Verksamheterna ser olika ut i Stockholm, Västerås och Växjö. Men 

grunden är den diakonalt utsträckta hand och den medmänskliga omsorg som  

Gud manar oss till. 

Den Öppna Dörren har alltid varit nära knuten till den Svenska Kyrkan men fristående. 

Samarbetet är viktigt och tacksamt tar vi emot de gåvor och kollekter som kommer till 

oss, ett stöd som är ovärderligt. 

2017 är också jubileumsår för Martin Luther. Här ett citat: ”...Det blir då så att jag låter 

kärleken, lika mot var man, gå mitt på vägen, så att den ej kommer att knuffa undan 

någon annan människa.” 

Lördagen den 22 april 2017 firar vi 80 år med Den Öppna Dörren. Boka datumet nu, 

detaljerad inbjudan kommer i nästa nummer. 

Den Öppna Dörren 80 år 

Text: Ingrid Arvidson, diakon, ordförande för Riksföreningen Den Öppna Dörren 
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Den Öppna Dörren VÄSTERÅS 

Måndagar:  9.00 Andakt på Kyrkbacksgården.  

Frukost 30 kr. 

 10.00-14.30 Öppet hus i lokalen. 

 12.00 Middagsbön i Domkyrkan. 

 12.30 Lunchgemenskap i lokalen 30 kr. 

Tisdagar: 14.00-16.00 Akvarellkurs i Bäckbyhuset.  

Udda veckor med början 17/1 2017. 

Onsdagar: 10.00-15.00 Café i Bäckbyhuset.  

Vi säljer våfflor, paj, kaffe m.m.  

 11.00 Andakt. 

 14.30 Vattengympa Eriksborg  

börjar igen 1 februari. 

 
pg 90 09 15-0, ange Västerås på talongen 

vasteras@denoppnadorren.se 

www.denoppnadorren.se 

Den Öppna Dörren i Västerås 

Kopparbergsvägen 16, 722 13  Västerås 

Tel: 021-136415 

Ordinarie aktiviteter  

VATTENGYMPA 

14.30 på Eriksborg 

börjar igen  

1/2 2017. 

Pris: 20 kr. 

JULFEST 

Torsdag 15 december  

17.00-19.00  

Bäckby Mötesplats 

 Mat: 50 kr 

Julklappsbyte: 20 kr  

(för den som vill) 
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ÖD Växjö –  
”det är så himla trevligt”  
Text: Sofie Stistrup Foto: Tony Berglund 

 

För några år sedan så sa styrelsen i ÖD Växjö att man skulle lägga ner  

verksamheten då man inte hade råd att ha den kvar.  Vi i riksföreningens 

styrelse kände att detta var inte så bra så vi sa nej till deras begäran. För att 

ÖD Växjö skulle kunna vara kvar så valde då delar ur riksföreningen att ställa 

upp i ÖD Växjös styrelse – två av oss är jag och min käre fästman  

Tony Berglund. 

Jag bor i Västerås, Tony bor i Alingsås – detta gör att vi ses enbart på  

helgerna och vi väljer alltså att ibland åka ner till Växjö på lördagen för att 

delta i gemenskapen och ha styrelsemöte. 

Det var någon som frågade mig hur länge jag skulle orka göra detta, den 

frågan gjorde att jag tänkte efter – vad är det som gör att jag gör detta? 

Jo – det är så himla  

trevligt att komma till  

sammankomsterna i Ekebo.  

För mig är det solklart att ÖD 

Växjö spelar en bra roll för 

oss som kommer dit. Jag kan 

inte nog tacka er alla som 

gör detta möjligt – allt från 

Per som ordnar all mat – till 

dig gåvogivare som ser till att 

vi får in lite pengar så vi kan 

fortsätta. 
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Den Öppna Dörren VÄXJÖ 

Lördagar Öppet hus i lokalen 9.00-14.00.  
Lunch 12.00, pris 30 kr.  
Ett stort tack till Per Rhodin  
som gör detta möjligt. 

 

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 

Detta handlar om livskvalitet, social samvaro och delad glädje. Vi är en rätt 

så brokig skara som samlas men alla ser varandra och respekterar varandra. 

Vid de senaste tillfällena har flera gäster deltagit i våra styrelsemöten – det 

är jättebra – allt engagemang är fint.  

Verksamheten i Växjö är helt ideell, därför har vi för tillfället enbart  

verksamhet på lördagar – men en dag i veckan gör verkligen skillnad har  

jag hört att gästerna har sagt, så vi fortsätter  

med det så länge vi kan. 

Vi har kostnader för huset, taket behöver  

läggas om och vi gör vad vi kan för att få in  

pengar. Bland annat så hyr vi ut delar av  

huset några dagar i veckan. 

Vi har även hyrt ut till projekt Vinternatt i ett  

par år. Det projektet handlar om att ha härbärge för EU-migranter.  

Just i dagsläget är det inte klart om de ska hyra på Ekebo eller inte. 

I bönen står det: Ske din vilja – såsom i himmelen så ock på jorden. 

Och detta är precis vad som kommer att ske! 

Just nu ser jag fram emot vår julfest som vi har den 17 december. 

Ske din vilja –  

såsom i  

himmelen  

så ock på  

jorden. 
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Julfest 
måndagen 12 december kl 15-19  
i Kungsholms kyrkas lokal  

på Parmmätargatan 3.  

Föranmälan till Gunnel eller  

Arne senast den 7 december. 

Jul- och nyårsträff 
torsdagen den 29 dec  

hos Ingegerd Dominique  

i Hässelby  

tillsammans med Kjell och  

Marianne Petersson.  

Föranmälan till Gunnel eller Arne senast den 23 december. 
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Den Öppna Dörren STOCKHOLM 

Ordinarie öppettider 

Måndagar kl. 13-16: Sång och musik. 
Tisdagar Samling i Kungsholms kyrka kl. 12.  

Promenad. Lokalen öppen kl. 13 - 17.  

Samtalsgrupp kl. 14.00 Fika kl. 15-16. 

Onsdagar kl. 13 - 17: Skaparstund kl. 13.30. Fika kl. 15-16. 

Fredagar kl. 13 - 17: Bibelstudium kl. 14.00. Fika kl. 15-16. 

Lördagar  kl. 18 - 20.30: Aktiviteter enligt aktuellt program, se nedan. 
 

December 

17 Gemenskapskväll. Värd Gunnel Hillås. 

24 Julafton stängt. 

31 Nyårsafton stängt. 

Januari 

7 Stängt. 

14 Födelsedagsfest. Värd Heinz Siwerth. 

21 Sångkväll. Värdar: Gunnel Hillås och Kerstin Bohlin Mjörnheim. 

28 Det förlovade landet eller det förlorade landet. Värd: Christer 

Schwartz,  

 Arne och Luchia Sönnergren. 

Februari 

4 Hur tar man fram ett nytt läkemedel? Värd Bodil Davidsson. 

11 Albanien – ett litet land på Balkan. Bilder och berättande från en resa i juni 2016.  

 Värd: Carl-Olof Strand. 

18 En sportjournalists vardag. Värdar: Calle Lindberg och Gunnel Hillås. 

25 Kända psalmer. Värd Gunvor Backström. 

Mars 

4 Diktläsning. Värd: Ingvar Bevenius. 

11 Storkyrkan, OBS kl 16 – 18. Samling vid Storkyrkan kl. 16, rundvandring,  

 fika i Storkyrkosalen. Värd Mikael Halldin. 

18 Deltagarnas afton. Värdar: Kjell och Marianne Petersson. 

25 Relationer, sex och samlevnad. Värdar: Sonja Nordgren, Arne och Luchia Sönnergren. 

April 

1 Kungsholmen – vår hembygd. Värdar: Anders och Britt Novak. 

8 Basar 7-8 april. 

15 Påskafton stängt. 

22 Riksföreningens jubileum. Mer information kommer. 

29 Födelsedagsfest. Heinz Siwerth. 

Välkomna! 

Kulturprogram och studiecirklar sker i samarbete med Sensus. 

Samtalsgruppen 
fortsätter varannan 

torsdag med början i 

september. Ledare: 

Inger Thurfjell och 

Gunnel Hillås.  
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Några ord från ordföranden 

Text: Marianne Petersson 

Den Öppna Dörren Stockholm 

John Ericssonsgatan 11 

112 22 Stockholm 

Tel: 08-650 84 17 

stockholm@denoppnadorren.se 

pg 90 09 15-0, ange Stockholm på talongen 

 

Ordförande: Marianne Petersson 

Föreståndare: Gunnel Hillås 

Diakoniassistent: Arne Sönnergren 

Kaplan: Lennart Adler 

www.denoppnadorren.se 

Vänner! 

Nu har Gunnel Hillås varit föreståndare för Den  

Öppna Dörren i Stockholm några månader. Många av 

er som läser detta har lärt känna henne som en lugn och trygg  

person. Till er som inte träffat henne än säger jag:  välkommen att 

komma till oss på öppettiderna. Jag tror att ni alla ska trivas med  

Gunnel. Som ni vet är hon präst, men har valt att söka jobb hos oss 

nu. Vi kommer säkert på sikt att märka vilka gåvor hon har. Hon har 

redan många tankar om hur hon kan utveckla verksamheten för Den 

Öppna Dörren i Stockholm. Tack Gunnel för att du är med i vår  

verksamhet! 

Den ordinarie verksamheten är stängd 24 december – 1 januari. Vi 

kommer att hänvisa till andra verksamheter som har öppet.  

Se lapp på dörren. 

Resultatet på Den Öppna Dörrens julbasar  

blev 30 000 kr. Tack alla som hjälpte till så att  

vi fick så gott resultat!  

 



1
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Vill du bli medlem, betala årsavgift eller ge en gåva?   

Använd talongen om du vill bli medlem, betala årsavgift  

eller ge en gåva. Glöm inte att ange om det gäller ÖD Riks,  

ÖD Stockholm, ÖD Västerås eller ÖD Växjö.  

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

SMSa lokalföreningens namn och beloppet (100/200) till 72901. 

STHLM för Stockholm, VAS för Västerås, VAXJO för Växjö. 

Exempel: Skicka STHLM100 till 729 01. 

Nyhet! Swish! Vårt swishnummer är 1239009150 . Skriv vilken förening det gäller i noteringsfältet. 
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Kallelse till årsmöte för  
Föreningen Den Öppna Dörren i Stockholm 

Söndagen den 19 mars 2017 kl 15.00  

ÖD-lokalen John Ericssonsgatan 11.  
 

Stadgeenliga ärenden.  
 

Motioner lämnas till ordföranden Marianne Petersson, till Gunnel Hillås  

eller till Arne Sönnergren senast den 19 februari 2017. 

Kallelse till årsmöte för  
Föreningen Den Öppna Dörren i Växjö 

Lördag den 25 mars 2017 kl 13.00  

Ekebo, Ekebovägen 11.  
 

Stadgeenliga ärenden.  
 

Motioner lämnas till Per Rhodin, Tony Berglund eller  

Sofie Stistrup senast den 25 februari 2017. 

Kallelse till årsmöte för  
Föreningen Den Öppna Dörren i Västerås 

Lördag den 18 mars 2017 kl 15.00  

Bäckby mötesplats.  
 

Stadgeenliga ärenden.  

 

Motioner lämnas till ordföranden Per-Uno Bylund eller  

Mimmi Holmstedt Räms senast den 18 februari 2017. 

Kallelse till årsmöte för  
Riksföreningen Den Öppna Dörren  

Lördag den 22 april 2017 kl 13.00 

Bromma församling, Famnen, Stopvägen 120 

 
 

Stadgeenliga ärenden.  
 

Motioner lämnas till Ingrid Arvidson senast den 22 mars 2017. 


