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Musikafton med  

Johnny Fagerman 

 

Lördagen 10 juni kl 16.00-19.00 

Bäckbyskolans restaurang 

Kaffe och te med goda smörgåsar och hembakt 

fikabröd. Lotterier med fina priser. 

Biljetter 150 kr säljes hos ÖD Västerås. 

Välkommen! 
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”Lycklig är den som är som ett träd planterat vid  
vatten, det bär frukt i rätt tid.” (Från Psalt 1). Och  
Jesus säger:” Vem av er kan med sina bekymmer  
lägga en enda aln till sin livslängd?” (Matt 6:27) 

Tänk om vi kunde vila i förvissningen om att vi är del i något större! Tänk 
om vi kunde känna tillit till att det finns en kraft – Guds Ande – som hjälper 
oss när det är svårt. Du protesterar nog! Inte finns Gud när det är som 
mest eländigt, när svårigheterna och problemen hopar sig, när människor 
utsätts för våld, konflikter, krig …! 

Var fanns Gud när Jesus utsattes för allt detta svåra, tortyr, död …? Jo, Gud 
var med ner i djupet, till och med i döden, fastän Jesus själv hade svårt att 
tro det! Men det är här det vänder. Gud går också med i och ur det värsta 
som händer oss. När Jesus dog och uppstod visade han oss också vägen för 
oss. Jesus överlämnade sig till Gud. Hur ska vi kunna tro det? 

Vi klarar inte den här tillvaron själva, men liksom naturen bara finns där, 
den blomstrar och bär frukt utan att anstränga sig – i rätt tid – får också vi 
del av denna livskraft. Vi är en del i hela skapelsen. Vad svårt det är att tro 
det när svårigheterna hopar sig! 

Låt oss inte fastna i det svåra. Låt oss hitta vägar ur det som händer. Låt 
oss inte stänga oss inne i det som händer mig. Låt oss se att vår frukt också 
behövs för andra. Låt oss förlita oss på Guds godhet som vänder mörker till 
ljus, död till liv – även här och nu. Men då behöver vi också ”dricka av det 
livgivande vattnet – Guds källa.” Vi klarar det inte själva. 

Jesus själv jämför med fåglarna, som inte skördar och inte samlar i lador. 
Han jämför också med liljorna på marken. De får vad de behöver. Jesus 
säger att ”er himmelske fader vet att ni behöver allt detta”, dvs mat och 
kläder … men vi behöver inte bekymra oss. Det finns något som är  
viktigare. (Från Matt 6) 

Vi behöver inte bekymra oss för svårigheter heller menar Jesus. Vi behöver 
inte fastna i det svåra. Vi får överlämna till Guds godhet, öppna våra ögon 
och se. Lyfta blicken från våra egna bekymmer och se den vi möter, se att 
vår frukt behövs för den andre, för vi är alla del i samma  
skapelse. Vi behöver varandra. 

Vi får bära ut vår frukt i rätt tid. I Gud blir till sist allt helt. 

Gunvor Backström  -  kaplan ÖD Riks 

Gör er inga 
bekymmer 
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Kära vänner! 

När jag skriver detta är det vår. Men det har varit kallt länge. 
Jag hoppas vi har en skön sommar framför oss. 

Den Öppna Dörren i Stockholm hade årsmöte i mars. Styrelsen utökades med  
ytterligare en ersättare: Gunnel Hillås. Vi är glada för att hon är kvar i vår  
gemenskap. Hon har också lovat att bli föreningens kaplan. Det betyder att den som 
önskar ett enskilt samtal kan kontakta henne. Kontaktuppgifter finns i vår lokal. 

Det som upptog en stor del av mötestiden var ett samtal om föreningens ekonomi. 
Vi fick ju ett arv för några år sedan. Det var mycket pengar, men nu ser vi hur de 
minskar. Om bidragen vi får från olika håll inte blir avsevärt större än de varit de 
senaste åren måste vi dra ner på utgifterna. Pengarna kommer att räcka i två eller 
tre år. Det som är dyrast är lokal och personal. Men också medlemsavgifter och det 
vi lägger i kopparbössan vid våra samlingar påverkar föreningens ekonomi. 

Vår revisor, Carl-Olof Strand, har uppmanat styrelsen att börja planera för en  
förändring. Styrelsen har tillsatt en liten grupp, som består av mig, Inger Thurfjell 
och Jan Magnusson för att arbeta med frågan. Inger kommer att fråga många av 
dem som besöker oss ofta hur de ser på en förestående förändring. Gruppen  
kommer också att ta kontakt med andra aktörer för att fundera över om vi kan  
dela lokal för vår verksamhet med någon annan, för att lokalkostnaderna ska  
minska. Styrelsen kommer så småningom att kalla till ett medlemsmöte när  
vi kommit vidare i arbetet. 

En sak är klar: Vi kommer att behålla nuvarande verksamhet under 2017. Men vi 
kan inte ha öppet under juli månad. Under 2018 och 2019 får vi räkna med att det 
blir förändringar, men vi vet ännu inte hur det kommer att bli. Samtidigt är vi klara 
över att föreningens verksamhet är viktig för många. Vi hoppas också att de som 
behöver Den Öppna Dörren i Stockholm kan få motsvarande stöd på annat sätt än 
genom den verksamhet vi haft hittills. 

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: Susanna Lidwall 
Diakoniassistent: Arne Sönnergren 
Kaplan: Gunnel Hillås 
www.denoppnadorren.se 
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Riksföreningen Den Öppna Dörren 

c/o Tony Berglund 
Köpingsvägen 60  
734 93 Kolbäck  
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. Det har också  

bildats en lokalförening i Rimbo och planering av verksamheten  

pågår. På riksårsmötet beslutades om upptagning av Rimbo-

föreningen i Den Öppna Dörren.  

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. 
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”Laudate Dominum” (prisa Herren) sjöng Hanna Wåhlin. 

Riksföreningen firade 80 år. Vi delade en dag tillsammans, 

med årsmöte, lunch och jubileumsfirande. Denna dag, 

fylld av livsberättelser och tankar om hur ÖD under åren 

har kunnat förmedla hopp, förtröstan och upprättelse, 

kunde vi verkligen instämma i detta: Prisa Herren! 

Det var en dag då vi möttes från Växjö, Västerås,  

Stockholm och Rimbo, då gamla kära vänner återsåg  

varandra och där nya band knöts. 

Men det var inte en dag av nostalgi, utan en fylld av  

tacksamhet och glädje över allt gott arbete som utförts 

och utförs. En dag med en blick framåt: hur går vi vidare? 

Både riksföreningens och lokalföreningarnas ekonomi är 

bekymmersam. Vi behöver hitta nya medlemmar, nya  

gåvogivare, nya sponsorer. Men det fantastiska arbetet 

löper på. Dörren är öppen för den som knackar på, och vid 

årsmötet hade vi glädjen att hälsa den nya föreningen i 

Rimbo välkommen och välja in en ledamot därifrån i styrel-

sen.  Vi önskar dem allt gott och ber för deras arbete! 

”Det är inte Guds sak att gripa in. När vi ber Gud om hjälp, 

så ber vi om Andens ledning att göra rätt. Det är vi  

människor som är satta att förvalta.” 

”Nuet är alltid det viktigaste för framtiden.” (Stig Dominque) 

Så ber vi om Andens ledning i vårt fortsatta arbete! 

Riksårsmöte med jubileum  

Text: Ingrid Arvidson  Foto: Tony Berglund 
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Årets vårbasar för Den Öppna Dörren i Stockholm ägde rum  

7-8 april. På fredagen avbröts vi av meddelandet om terror-

händelsen mitt i Stockholm. Efter det blev det inte mycket sålt. Vi hade också vissa 

problem att hjälpa en del besökare att komma hem. Några fick gå långa sträckor.  

Vi öppnade enligt planen på lördagen igen, men inte förrän efter ett par timmar 

satte försäljningen fart. Trots det kunde vi räkna ihop 24 500 kr på lördagskvällen. 

Tack alla som skänkt saker, köpte saker och medverkade på annat sätt.  

Årets vårbasar 
Text och foto: Marianne Petersson 

Välkommen på högmässa  
med Lennart Adler. Efter  
mässan är det sillunch. 

OBS! Hässelby villastads kyrka.  
Tag buss 119.  

Värd: Ingegerd Dominique.  
Anmälan till Susanna eller  
Arne senast 30 juni. 

Hög-

mässa 
och 

sillunch 
 

2 juli kl 11.00  



12  

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. Fika kl. 14.30-16. 
Onsdagar kl. 13 - 17: Skaparstund kl. 13.30. Fika kl. 14.30-16. 
Fredagar kl. 13 - 17: Bibelstudium kl. 14.00. Fika kl. 15-16. 
Lördagar  kl. 18 - 20.30: Aktiviteter enligt aktuellt program. 

 
 
 

Sommarprogram 
Juni 
3 lördag  Deltagarnas afton. Värdar: Arne och Luchia Sönnergren. 
7 onsdag  Städdag på ÖD tid: 10-17. Vi bjuder på soppa och fika. 
9 fredag  Sommarfest på Parmmätargatan 3 kl.14-18. Vi bjuder på en härlig sommarlunch musik,  

andakt m.m. Anmälan till Susanna eller Arne senast 7 juni. Varmt Välkomna! 
10 lördag  Bokskogskonsert i Ekebyhovs slottspark kl 15 OBS tiden. Samåkning från Fridhemsplan.  
14 onsdag  Pilgrimsvandring till Frösunda i Vallentuna. Samling kl 11.30 på ÖD. Mer info kommer.  

De bjuder på sopplunch. 
17 lördag  Sångkväll. Värdar: Gunnel Hillås och Kerstin Bohlin Mjörnheim.  
21 onsdag  Grilldag i närliggande område. Samling på ÖD kl 13. 
24 fredag Midsommarafton har ÖD stängt. 
28 onsdag Djurgårdsutflykt. Mer info senare. 
 

 Hela juli månad har ÖD stängt. Vi kommer att hänvisa till olika alternativ att  
besöka istället. Se skylt på dörren. 

 

Augusti 
2 onsdag  Promenad till Bryggan. Samling kl.13 på ÖD. 
5 lördag Födelsedagsfest. Värd: Heinz Siwerth. 
9 onsdag  Pilgrimsvandring i Tyresö med Gunvor Backström. Samling kl.10 på ÖD.  

Mässan börjar 11.30. Soppa 50 kr. 
12 lördag Luthers lilla katekes. Värdar: Marianne och Kjell Petersson. 
16 onsdag  Bad Långholmen. Vi bjuder på enkel förtäring. 
19 lördag  Deltagarnas afton. Värdar: Heinz Siwerth och Per Secher. 
23 onsdag  Bad Maltesholmsbadet, Hässelby. Samling kl. 13 på ÖD. 
26 lördag  Skaldjursafton. Värdar: Arne och Luchia Sönnergren. 
30 onsdag  Grilldag i närliggande område. Samling kl.13 på ÖD. 
 

September 
2 lördag  Teaterkväll med Biniam Hayle. Värdar: Arne och Luchia Sönnergren. 
9 lördag  Överraskningskväll 
16 lördag  Dödahavsrullarna. Värd: Bodil Davidsson. 
23 lördag  Om Franciskus. Värd: Inger Thurfjell. 
30 lördag Eritreansk afton. Värd: Arne och Luchia Sönnergren. 

Välkomna! 

Kulturprogram och studiecirklar sker i samarbete med Sensus. 
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Styrelsen för Riksföreningen har efter årsmötet  

följande sammansättning: 

ordförande Ingrid Arvidson 
v. ordförande Anders Agnemar, representant för direktanslutna 
kassör Tony Berglund, representant för ÖD Växjö 
sekreterare  Sofie Stistrup, representant för ÖD Västerås 
ledamot Per-Uno Bylund, representant för ÖD Västerås 
ledamot Rolf Moberg, ledamot, representant för ÖD Västerås 
ledamot Annmarie Bergendahl, representant för direktanslutna 
ledamot Kerstin Ehlin, representant  för ÖD Stockholm 
ledamot Arne Sönnergren, representant för ÖD Rimbo 
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PILGRIMS- 
VANDRING 
 I TYRESÖ 

I PARKEN  MED 
FRÄLSARKRANSEN  

 

MÄSSA OCH LUNCH  

ONSDAGEN DEN 9 AUGUSTI 

UNDER LEDNING AV GUNVOR BACKSTRÖM 

 

ÖD Stockholm 

Samling kl 10 vid lokalen. Pris 50 kr inkl lunch. 

ÖD Västerås 

Avresa vid niotiden. Anmälan senast 2 augusti: gör upp 

om påstigning på Bäckby, Råby, Skallberget eller annan 

lämplig plats.  Pris 100 kr inkl lunch. 

VÄLKOMNA !  
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Bostadstillägg  

Text och bild: Anna Eliasson 

De flesta vet nog att den som har låg pension kan få  

bostadstillägg. Förvånansvärt många vet inte att detta även 

gäller den som har sjukersättning. Man behöver inte ha barn 

och man kan få det oavsett om man bor i hyresrätt, bostadsrätt eller villa. 

Under flera år på 80-talet fick Tina för mycket i bostadsbidrag. Trots att försäkrings-

kassan medgav att det var de som gjort fel så blev hon skyldig att betala tillbaka en 

omöjlig summa. Hon kommer aldrig att bli fri från skulden. När hon blev sjuk-

pensionär på halvtid på grund av en förslitningsskada, och sedan förlorade jobbet, 

så blev läget kritiskt. Efter skatt och avbetalning hade hon varje månad bara 3000 kr 

kvar till mat, boende, medicin och alla andra levnadsomkostnader. För att klara sig 

så tog hon varje chans till att tjäna extra pengar, även när hennes kropp sa ifrån. 

Att leva under svår ekonomisk press tär på både kropp och psyke. Tina är en väldigt 

positiv person. Trots att hon lever med kronisk värk är det sällan hon klagar, och 

fastän livet har bjudit på många stora utmaningar så har hennes optimism aldrig 

vacklat. Därför blev hennes vän väldigt orolig när han för första gången hörde  

henne medge att situationen var mörk och att hon inte såg någon utväg. Han satte 

Tina i kontakt med Den Öppna Dörren. 

Som så många andra hade Tina aldrig hört talas om bostadstillägg vid sjuk-

ersättning. Genom Den Öppna Dörren fick hon hjälp att söka. Tillsammans tog vi 

fram den dokumentation som behövdes, och sedan hjälptes vi åt att fylla i hennes 

ansökan. Några veckor senare 

kom beskedet: hon får  

nästan 3000 kronor i månaden! 

Nu kan hon tacka nej till de  

extrajobb hon egentligen har för 

ont för att ta.  

Detta är ett av många sätt som 

ÖD Västerås hjälper  

människor till ökad livskvalitet. 
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Som traditionen bjuder firade vi  

påskfest på annandagen. Den här gången 

var vi i Bäckbykyrkan. Totalt var vi ca 30  

personer. Många kom i god tid innan och var med och  

förberedde: skala ägg, dekorera, duka, m.m. Det bjöds klassisk 

påskmat som köttbullar, jansson, rökt lax och ägg med räkor. Vi 

hade bakat små ostpajer, och till efterrätt fick vi bakelser som 

såg ut som stekta ägg.  

Det var inte planerat något lotteri 

denna gång, men tradition är tradi-

tion! Efter starkt uttryckta önske-

mål så ordnade vi ett sådant också.  

Tack för ännu en fin fest! 

Påskfest  

Text: Anna Eliasson Foto: Sara Bylund 

Man måste inte alltid ge sig ut för att vara med i gemenskapen. Ibland är det bättre 

att gemenskapen kommer hem istället. Den som vill kan få hembesök från  

Den Öppna Dörren i Västerås. 

Ett hembesök kan se ut på väldigt olika sätt. Ibland så vill man ha hjälp med något 

eller bolla en idé. Ibland har man bara en 

vänskaplig pratstund. Om vädret är fint 

kanske man kan gå en promenad också! 

Härom veckan så var Rosa och Ulla på 

besök hos Madalaine. Hennes assistent 

hade bakat en helt fantastisk apelsinkaka, 

och tillsammans hade de en jättemysig 

fikastund. Andra gånger kan det vara så 

att vi har något med oss.   

Visst är det trevligt att få besök?  

Hembesök 

Text: Anna Eliasson Foto: Rose-Marie Ström 
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Lördagar i Växjö  

Text: Alf Sälelinna och Anna Eliasson Foto:  Alf Sälelinna 

Den Öppna Dörren VÄXJÖ 

Lördagar: Öppet hus i lokalen 10.00-14.00.  
Lunch 12.00, pris 30 kr.  
För att Per ska kunna planera maten måste man  
föranmäla sig senast torsdag, 0739272752. 
 

Varannan söndag: Fika & samkväm 13.00-15.00,  
med quiz som Per ordnar. 

 

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 

När det är lördag på ÖD Växjö är trivseln 

på högsta nivå. Maten är kanon, och alla 

håller med om att Kocken Per är en  

klippa när det gäller.  Matgruppen på 

ca 15-20 personer känner sej som en stor familj. Det talas om det mesta 

mellan himmel och jord i denna gemenskap och värmen är inget att ta fel 

på. Eskil, Manne, Karl och de övriga gillar  

denna trivsamma miljö med 

mat, kaffe och diskussioner i 

alla väder. Vi har beställt olika 

sällskaps spel och även en  

darttavla ligger i framtiden. 

 

Alla vill ha en fortsättning på Den Öppna Dörren. Vi skulle 

också vilja att det någon kväll i veckan vore öppet efter att 

Diakonicentrum stänger på eftermiddagen. 
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ÖD Växjö börjar blomma 

Vi har blivit fler som träffas på lördagarna  och från april har  

verksamheten utökats till varannan söndag också. Huset  

används även för bilskolan, rumänerna och hemgrupper.  

Ännu mer öppet? 

Behovet har ju funnits länge, men nu när vi är några fler som arbetar ideellt så finns 

det möjligheter också. Vi har för avsikt att ha öppet någon kväll i veckan. Det behövs 

verksamhet efter att Diakonicentrum stänger på eftermiddagen. Vi hoppas att vi kan 

berätta mer om denna kommande verksamhet i nästa nummer av Dörrposten.  

Riksföreningens jubileum och årsmöte 

När Riksföreningen hade årsmöte så var ÖD Växjö väl representerat. Vi var några  

ÖD-vänner som skramlade ihop våra SJ-poäng, och tack vare det kunde Per, Alf, Eskil 

och Kalle resa till Stockholm. 

Vårt eget årsmöte 

Vårt eget årsmöte var roligt - så mycket engagemang! Vi har hopp om framtiden. Ef-

tersom ekonomin är lite knaper beslutade vi att höja årsavgiften till 150 kr  

från 2018. 

Styrelsen för detta år: 

Vi hälsar alla nya och gamla välkomna tills sina uppdrag. 

På gång i Växjö 

Text: Sofie Stistrup  

Ordförande Tony Berglund 

Ledamöter  Per-Uno Bylund 

Sofie Stistrup 

Anders Agnemar 

Per Rhodin 

Jan-Olof Zetterberg 

Vahab Akbari 

Valberedning  Eskil Weiborn 

Kalle Harningsmark 

Michael Östlund 

Alf Sälelinna 
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Den Öppna Dörren VÄSTERÅS 

 
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 

ÖD Västerås ���� Bäckbykyrkan...  

Text: Anna Eliasson  Foto: Einarspetz, Wikimedia Commons 

… och Bäckbykyrkan ���� ÖD Västerås.  

Vi har sedan många år ett gott samarbete med Bäckbykyrkan, och nu provar vi att ta ett  

steg till. Från och med fredagen 12/5 så har vi café i Bäckbykyrkans foajé. Förutom kaffe,  

te, mackor och godbitar kommer vi också att erbjuda toast med grönsaker. Välkomna! 

Sommar! 
Juni 
 

Måndag 12.00 Middagsbön i domkyrkan.  
 12.30-14.30 Öppet hus i lokalen. Fika 15 kr.  
Onsdag 10.00-14.00 Våffelcafé i Bäckbyhuset. 11.00 Andakt. 21/6 finns det midsommartårta! 
Fredag  9.00-12.00 Café i Bäckbykyrkan. 
 

Juli 
 

Måndag 12.00 Middagsbön i domkyrkan, fika efteråt 15 kr.  
Måndag  3/6 11.00-14.00 Grillning bakom gamla Bäckby mötesplats. 
Tisdag 10.00-14.00 Sommarcafé i Bäckbykyrkan. 
 

Augusti 
 

Måndag 12.00 Middagsbön i domkyrkan.  
Tisdag  29/8 12-14.30 Surströmmingsskiva hos  

Mimmi. Anmälan senast 23/8. 
Onsdag 10.00-14.00 Våffelcafé i Bäckbyhuset, från 9/8. 
Fredag  9.00-12.00 Café i Bäckbykyrkan, från 11/8. 
 

Höst! 
 

Måndag  9.00 Andakt på Kyrkbacksgården. Frukost 30 kr. 
 12.00 Middagsbön i Domkyrkan. 
 13.00-15.00 Akvarellkurs i Bäckbyhuset. Udda veckor från 11/9. 
Onsdag 10.00-14.00 Café i Bäckbyhuset. Vi säljer våfflor, paj, kaffe m.m.  
 11.00 Andakt. 
 14.30 Vattengympa på Eriksborg. 13 september-13-december. 
Torsdag  Relationskurs och café i Bäckbykyrkan, från 28/9. Mer info kommer. 
Fredag 9.00-12.00 Café i Bäckbykyrkan.  
Lördag 14.00-17.00 Spelcafé i Bäckbykyrkan. Jämna veckor, start ej bestämt. 

Sökes: kantor 

ÖD Västerås ansvarar för  

middagsbönen i domkyrkan i 

samarbete med Svenska kyrkan.  

Nu söker de en kantor.  

Kontakta Johan Hammarström: 

021-81 46 19  
johan.hammarstrom@svenskakyrkan.se 


