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 ”Jag ber att de alla ska bli ett och liksom du, fader, är i 
mig och jag i dig, också de skall vara i oss. Då skall  
världen tro på att du har sänt mig.” …” och älskat dem 
som du har älskat mig.”( Joh 17: 19 … 23) 

Tänk er en regnbåge, ett sammanhållande band, som innehåller alla färger, 
från mörkaste blått, lila, grönt, gult, orange, rött, rosa, vitt …Det krävs både 
sol och regn för att en regnbåge ska uppstå. När solens strålar bryts i de 
genomskinliga vattendropparna ser vi alla dessa färger. I ljuset finns alla 
färger. Regnbågens alla färger kan liknas vid oss själva med alla våra  
olikheter. Vi är gamla, vi är unga, vi är barn… korta, långa mörka, ljusa… 
smala, runda, feta … Vi kommer från olika förhållanden, olika kulturer,  
traditioner. Vi är ledsna, vi är glada, vi är fyllda av rädsla och ångest… Alla 
livets växlingar finns i vår tillvaro. Men regnbågens många färger visar på 
mångfalden i ett sammanhållande band där varje färg är lika viktig.  
Regnbågen är som en bro mellan jord och himmel, där olikheter och  
ytterligheter förenas i strävan mot ljuset, det goda – Gud. Den är också ett 
band som strålar från Gud till oss i vår nakna genomskinlighet, rakt ner i 
vårt mörker. Kom ihåg att det är i det djupaste mörkret som Guds  
ljus vill genomlysa oss. 

Ljuset föds alltid i mörkret. Morgonens ljus föds ur nattens mörker. Det 
gudomliga bryter in i det mänskliga. Därför föddes Jesus Kristus till oss. Vi 
kan kalla Kristus för gudomlighetens och mänsklighetens regnbåge som 
förenar Gud med oss i olika människor. Kristus förenar mångfalden till en 
enda enhet, i en enda Ande, som försonar allt. Jesus möter människor,  
som han lyfter och ger sin gudomliga kärlek. Alla människor har lika  
mycket värde. Låt oss följa Jesus Kristus som säger: ” Jag är världens ljus. 
Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha 
livets ljus.” (Joh 8:12) Jesus säger vidare: ”Jag är ljuset 
som har kommit hit till världen för att ingen som tror  
på mig skall bli kvar i mörkret.” (Joh 12:46) 

Vi får också påminnas om Paulus ord ”Nu är ingen  
längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. 
Alla är ni ett i Kristus Jesus.” (Gal 3:27-28) 

Gunvor Backström  -  kaplan ÖD Riks 

Enheten i 
Kristus 
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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 verksamhet dagligen i våra lokalföreningar i Stockholm 

och Västerås. Varje lördag och söndag har vi verksamhet i Växjö.  

Vår nybildade lokalförening i Rimbo är under utveckling. 

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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Att mötas i ögonhöjd  

Text: Ingrid Arvidson, riksordförande 

Den Öppna Dörren är en förening där diakoni är  
vårt ledord.  

Men vad är egentligen diakoni? Här är en pusselbit. 

Ordet är grekiskt och betyder ungefär tjänst. Ursprungligen handlade det 
om att göra tjänst vid bordet men har sedan överförts till att vara i tjänst 
för någon annan.  Diakoni är att ta emot en människa där hon befinner sig 
i sin livssituation, inte där jag vill att hon ska vara eller hur jag vill att hon 
ska uppföra sig. Ett diakonalt möte är ett där hela människan omfattas, 
kropp, själ och ande. Den medmänniska 
som möter en medmänniska så, låter den 
andre ta plats. Det är att ha respekt för 
den andre, att ha empati, det är att  
omfatta ett diakonalt förhållningssätt. Det 
kristna budskapet är att varje människa är 
älskad av Gud. Därför ska hennes  
värdighet värnas och respekteras. 

Och - Vi möts på samma nivå: När vi  
möter små barn böjer vi oss ofta ner för 
att hamna i i samma ögonhöjd som den 
lilla. Bildlikt och överfört är det vad  
diakoni vill vara också i vuxenvärlden. 
När människor möts på samma nivå kan 
goda möten skapas. När vi ser varandra i 
ögonen och verkligen intresserar oss för 
den vi möter.  

Kristus äras genom våra vardagliga  
kärlekshandlingar till en medmänniska.  
Varje gång det sker är Han med. 

Kristus äras genom 

våra vardagliga  

kärlekshandlingar  

till en medmänniska. 

Varje gång det sker  

är Han med. 
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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. 

Den Öppna Dörrens veckobön  

Av Karin Strand, riksordförande 2008-2011 
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Helg i Växjö  

Text: Sofie Stistrup Foto: Per-Uno Bylund  

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. 

 

Söndagar: Fika & samkväm 13.00-16.00,  
med quiz som Matz ordnar. 

 För några år sedan var det tal om att lägga ner 

verksamheten av olika anledningar. Vi är väl-

digt glada att vi inte gjorde det.  Per Rohdin 

lagar mat till ca 20 personer varje lördag. Numera har Per även hjälp av Bosse i  

köket vilket är väldigt tacknämligt. Priset för lunch är 30 kr och det är öppet 10-14. 

Det blev succe när vi började ha öppet även på söndagarna. Matz Karlsén fixar quiz 

och den som vinner får äta fritt kommande lördag. Calle hjälper till med detta. Det 

serveras kaffe och kaka/smörgås eller annat gott för 10 kr, öppet 13-16. 

När vi Västeråsare var i Växjö så fick vi ett fint bemötande, alla var glada och de som 

kom och åt hade med sig både kakor och tomater. Den Öppna Dörren ger sina  

gäster något att längta till under 

veckan. När de som brukar komma 

inte kommer så är de saknade.  

Här råder familjekänsla. 

Den Öppna Dörren är en ideell  

förening, vi är väldigt glada för alla 

engagerade människor som är med 

och gör att detta fungerar. 

 

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 
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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 

 

Höstprogram 
 

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  9.00-11.00 Relationskurs och café i Bäckbykyrkan, från 28/9.  
Fredag 9.00-12.00 Café i Bäckbykyrkan.  
Lördag 14.00-17.00 Spelcafé i Bäckbykyrkan. Jämna veckor, 9/9-16/12 

Vill du vara stammen i vårt ÖD-träd? 

Den Öppna Dörren Västerås gör mycket gott inom många olika  

områden. Under de senaste åren har verksamheten förgrenat sig. Nu  

behöver vi någon som koordinerar vår verksamhet och agerar kontakt-

person både utåt mot andra organisationer och inåt mellan personal,  

styrelse och volontärer.  Vill du vara stammen i vårt  

ÖD-träd? Mejla till vår ordförande  

Per-Uno Bylund, kunguno@hotmail.se 
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Surströmming hos Mimmi 

Text och foto: Sara Bylund 

Den 29:e augusti… och ca 30  

personer samlades när Mimmi  

traditionsenligt bjöd in till  

surströmmingsskiva. Lika  

traditionellt är att Raymond väljer 

kräftor istället! Underbara Rosa, i 

sann ÖD-anda uthärdar hon ”surströmmingsdoften” för att 

kunna finnas där för sina medmänniskor. Madelene framförde 

en dikt med ett tjut. Nu är vi redo att möta hösten.  

Musikafton med  

Jonny Fagerman    Foto: Ulla Vickman Damm 
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Medvandring i cyberrymden 

Text : Sara Bylund 

Alltså… jag känner inte dig, men nu har det krisat till sig 

för mig, har du nån lust och möjlighet att hjälpa mig lite. 

Ungefär så började en ytlig bekantskap som jag fått kontakt med på nätet. 

Akut handlade det om ett litet lån. Att låna ut pengar överhuvudtaget är 
visserligen inte så bra. Att låna ut till någon man inte känner alls är  
antagligen ännu sämre, men eftersom jag tror att folk generellt är ärliga, 
så chansade jag. 

Det gick bra. Vi pratade mer. Det visade sig att min nya vän hade fått det 
riktigt jobbigt. Från att ha haft familj och fint hem och ordnad ekonomi 
blev det kaos. Skilsmässa, räkningar som inte blev betalade och framförallt 
ensamhet. 

Det är ganska lätt att bli missmodig och känna sig värdelös när pengarna är 
slut och partnern man skulle dela livets glädje och sorg med inte längre 
finns där. Jag pratade med min man och sa att vi har en ny vän som  
behöver oss. 

Jag åkte och hälsade på min nya vän. Jag tog med mig mat och ett leende. 
Jag såg det som vännen förträngt – alla fina egenskaper som fanns. Jag 
påminde om dem. Det gjorde susen. Livsglädjen kom tillbaka. Vi pratade 
om tron, vi pratade om ekonomin, vi pratade om vad vi ansåg vara viktigt i 
livet. Vi pratade om hur människor behandlar varandra. Vi pratade om den 
Öppna Dörren – att vara medvandrare är att ställa upp för varandra,  
särskilt när det behövs. 

Vi hjälptes åt och såg till att det löste sig för 
vännen. Både i krisläget, när det varken 
fanns mat eller pengar, och med en plan för 
hur det ska gå framöver. 

Den Öppna Dörren gör skillnad. 
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Den Öppna Dörren  

Västerås firar 40 år! 
Text: Sofie Stistrup Foto: Per-Uno Bylund 

Det var i Gideonsbergskyrkan som ÖD Västerås kom 
till, så självklart var det där vi firade jubileet.  

Vi samlades i kyrksalen och vår ordförande  
Per-Uno Bylund hälsade alla välkomna. 

Ingegerd Dominique berättade om hur det kom sig 
att Den Öppna Dörren bildades. Det var väldigt  
intressant, och tänk att denna fina förening fort-
farande finns till och utvecklas. Ingegerd berättade 
också om Malin Mårtensson, en av initiativtagarna  
till ÖD Västerås, som vid 60 års ålder blev diakon. 

Vår riksordförande Ingrid Arvidson ledde oss i psalm-
sång, och Bengt Lundin berättade om hur det gick till 
när ÖD Västerås grundades. Därefter var det buffé 
med fläskfilé, sill, hemgjord potatissallad och  
grönsallad.  

Gunvor Backström höll en andakt där hon nämnde att 
40 är ett speciellt tal som återkommer många gånger 
i bibeln. Hon påminde om att vi ska komma ihåg tiden 
som varit men också tänka nytt. ”Se jag gör något 
nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte?”  
Jesaja 43:19 

Trubaduren Per-Olof Hiller underhöll och vi åt  
jubileumstårtor som Anna Eliasson gjort. Vi fick fina 
hälsningar från de personer som tyvärr inte kunde 
närvara fysiskt.  

Sammantaget var det en jättetrevlig fest, där gamla 
och nya medlemmar träffades och pratade minnen 
och framtid.  

11  
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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. 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. 

 
 
 

Lördagsprogram 
Oktober 
7 Sång- & Musikafton. Värdar: Arne och Luchia Sönnergren. 
14 Överraskningskväll. 
21 Möten med gatubarn och hjälp för dem i Etiopien.  
 Värdar: Karin Strand, Arne och Luchia Sönnergren. 
28 Flicka – Fröken – Förkunnare. Värdar: Charlotta Westin och Inger Thurfjell. 
 
November 
4  Stillsam kväll Alla helgons dag. Värdar: Kjell och Marianne Petersson. 
11 Poesiafton! Tag med dina favoritdikter. Värdar: Britt och Anders Novak. 
18 Om Kanada; ”Det okända landet i väster”. Värd: Kerstin Ehlin. 
24-25 Julbasar Kungsholmsgården. 
 
December 
2    Födelsedagsfest. Värd: Heinz Siwerth. 
9    Frågesport. Värdar: Arne och Luchia Sönnergren. 
16  Julfest, Parmmätargatan 3, kl 14-18. 

Välkomna! 

Kulturprogram och studiecirklar sker i samarbete med Sensus. 

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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Kära vänner! 

Nu har vi börjat en ny termin i Den  

Öppna Dörren i Stockholm. Styrelsen har 

arbetat med förändringsplanerna, men 

än har vi inte kunnat fatta några beslut. 

Vi har istället ägnat tid åt att söka mer 

bidrag från olika håll. Vi får se vad vi får 

för resultat av det. Inger Thurfjell har 

intervjuat många av er som besöker oss. 

När styrelsen sammanträder kommer vi 

att bedöma vad hon fått fram. Den 18 

oktober har vi ett medlemsmöte, då  

styrelsen redovisar det vi vet.  

Välkomna! 

Några ord från ordföranden 
Text: Marianne Petersson 

Medlemsmöte den 18 oktober kl 15-17 

Måla med Tina 

Varje onsdag kl 13.30-15.00 
kommer Tina Nilsson att leda  

måleri med samtal.  
Startdatum 6/9. 

Samtalsgruppen 

Varannan torsdag 14.30—15.30 
har vi samtalsgrupp med Inger 
Thurfjell och Susanna Lidwall.  
Det blir fem träffar från och 

med 7 september. Möjlighet till 
kort fika före och efter.  

Lokalen är öppen 14.00-16.00. 
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Kort rapport från ÖD Stockholms  

aktiviteter i juni 

Text och foto: Susanna Lidwall 

Cirka 35 personer kom till sommarfesten den 9 juni i 

Svenska kyrkans vackra lokal på Parmmätargatan på  

Kungsholmen. Det bjöds på sommarmat såsom sill, lax, gräddfil med gräslök 

och nypotatis. Efter det tårta med sommarbär. Dagen till ära passade även 

Fredrik Welander på att fylla år. Anders Novak avslutade med en andakt bl a 

kring den kände psalmdiktaren Anders Frostensson som hade ett förflutet 

ute på Lovön, Ekerö. Åt det hållet gick även utflykten dagen därpå. Trötta 

(?!) efter sommarfest var det bara några få som tog sig dit och avnjöt bok-

skogskonserten, som dock hade flyttats inomhus till Mälarökyrkan i Ekerö 

Centrum. Vackra stråkar och många blåsinstrument ingick i orkestern, som 

hette Mälaröarnas Musiksällskap. 

Den 14 juni gick färden utåt  

Vallentuna och närmare bestämt 

till Frösunda kyrka med anor från 

1400-talet. Där blev vi bjudna på en 

fantastisk fisksoppa med räkor, lax, 

potatis och mycket mer. Kaffe och 

kaka efteråt så var alla nöjda. Präs-

ten Eva Cronsioe guidade oss i kort 

vandring i frälsarkrans- och pil-

grimsanda. Avslutande andakt i lilla 

S:t Olofs kapell gjorde att utflykten 

avrundades på ett fint sätt innan 

bussfärden gick åter till Stockholm. 

Tack till alla som  

medverkade och bidrog till fest, 

utflykt och fina minnen!  
Arne Sönnergren grillar i  
Rålambshovsparken 21 juni 2017  
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Välkommen! 

Längtar du också efter bättre relationer? 

Relationskursens kärna är din möjlighet till bättre relationer  

till Gud, andra människor och dig själv. Under kursen  

bearbetar vi både Guds- och självbild utifrån uppskattade  

frågor som ”vem är Gud?”, ”vem är jag?” och ”vilket är mitt 

uppdrag på jorden?”. Varje torsdag har vi ett ledord,  

t.ex. äkthet, kärlek, identitet, förlåtelse och sanning.  

Kursen är gratis. Frukost köper vi själva i kyrkans café.  

Start 28 september. 

 

Information och anmälan: 

 

vasteras@denoppnadorren.se 
 

mats.nyholm@svenskakyrkan.se 

021-40 45 51 

9.00 Frukost 

9.30 Föreläsning 

10.15 Samtal i smågrupp 

11.00 Avslut 


