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Gunvor Backström - kaplan ÖD Riks 

Rotade i 
Kristi kärlek 

”Måtte han i sin härlighets rikedom ge kraft och styrka  

åt er inre människa genom sin Ande, så att Kristus kan 

bo i era hjärtan med kärlek. Stå fasta och var stadigt 

rotade i honom, så att ni tillsammans med alla de  

heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna 

Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap, tills hela Guds fullhet uppfyller er. 

Han som verkar i oss med sin kraft och förmår göra långt mer än vi kan begära 

eller tänka …”(Från Efes 3:14-21). 

”Hör oss Gud” ropar vi. ”Varför är du så tyst? Varför gör du inget? Varför detta 

lidande? Varför allt detta hemska som händer? Varför denna ångest och  

förtvivlan? Varför denna sorg? Jag känner mig så ensam och dyster. Jag klarar 

inte detta Gud!” 

Jag vill så mycket, jag ber och begär att få hjälp… Gud är ju god! Men förstår vi 

Guds godhet? Nej! Vi kan inte begära att någon ska hjälpa oss, att Gud ska hjälpa 

oss på ett sätt som vi vill. Och ändå får vi ju inte ge upp som det står i texten. 

Jag tror att Paulus har träffat väldigt rätt när han säger att vi ska vara stadigt  

rotade i Guds kärlek. Vi kan jämföra oss med ett träd. Det står där med rötterna i 

jorden, växer upp med en livskraft som vi inte fattar. Först är det ett litet frö, så 

blir det större och större. Det blomstrar, och bär så småningom frukt. Livskraften 

kommer genom sol, ljus och värme. Det regnar också, blåser, och till och med 

stormar. Kanske grenar knäcks. Så är det också i våra liv. Vi står där ensamma och 

vi har vår egen kamp, men den kraft som vi växer av är Kärlekens kraft. Guds kraft 

är kärlek, en kärlek som får oss att gå vidare och resa oss upp ur det som är svårt. 

Den kraften läker, den omsluter oss, den är ”bredden och längden och  

höjden och djupet” och gör oss så småningom hela. Den är som saven för trädet. 

Paulus säger också ”tills hela Guds fullhet uppfyller er”. 

”Ge inte upp”, men ha tålamod. Det vänder. I första  

Psaltarpsalmen står det också ”Lycklig är den som är  

som ett träd planterat vid vatten, det bär frukt i rätt tid!”  

Vi vet inte vad som är rätt tid, vi kan inte påskynda den, 

men den kommer på ett sätt som vi kanske inte förstår 

från början. I tystnaden, i stillheten, kan jag uppleva 

Guds närhet. 
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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 lokalförening i Rimbo har beslutat att lägga ner. 

Som ideell förening är vi helt beroende av gåvor och bidrag för att 

bedriva vår verksamhet. Tack vare ditt stöd kan vi fortsätta vara en 

positiv kraft i människors liv. Använd pg 90 09 15-0, och glöm inte att 

ange i vilken lokalförening du vill skänka till.  

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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I sommar har jag umgåtts mycket med min mormors 

far Johannes. Han var predikant inom missionsföreningar-

na i norra Skåne i början av 1900-talet och en ledande medlem av sällskapet 

Bibeltrogna vänner. Först på senare år har jag hittat skrifter och dagboks-

anteckningar, långt efter att de jag kunde fråga är borta. Jag visste  

egentligen bara att Johannes var en sträng morfar till min mamma och  

inte ansåg att hon skulle få läsa de böcker hon slukade som barn. 

Jag har helt enkelt inte haft mitt religiösa arv klart för mig. Nu upptäcker  

jag hur det finns inkorporerat i mig, jag som trodde att jag var den första  

i släkten att arbeta i kyrkan. 

På samma sätt är det med Den Öppna Dörren. När jag för några år sedan 

kom in i Den Öppna Dörrens verksamhet kunde jag väldigt lite om dess  

historia. Många av er har varit med i verksamheten mycket länge och  

känner till den mycket väl, men säkert finns de andra som likt mig kommer 

nya in i detta sammanhang.  Det som slog mig direkt var den vänlighet och 

den omtanke som präglar alla möten. Här finns en respekt för varje enskild, 

här möts alla med en självklar omsorg. Också den som ibland kan bli lite  

stökig blir lika väl bemött. Hos Den  Öppna Dörren praktiseras Jesus  

uppmaning till oss att vara varandras medmänniskor. 

Vad har detta med historia att göra? 

Jo, här syns den anda av medmänsklig kärlek som präglat föreningen från 

dess start: att aldrig stänga dörren för någon. Den har genomsyrat alla som 

på olika sätt har lett verksamheten eller arbetat i den. Denna anda sprids 

vidare idag, mer än 80 år senare, alldeles utan att alla  

har ursprunget klart för sig.  

Detta är vad det innebär att präglas av kärleksfull historia! 

I nästa nummer börjar en artikelserie om Den Öppna  

Dörrens tillkomst, utveckling och framtid.  

Det diakonala arvet 
 Text: Ingrid Arvidson, riksordförande 

5  

Onsdagen den åttonde augusti hade vi den årliga  

Frälsarkransvandringen vid Tyresö slottspark. Som vanligt 

var det Gunvor Backström som med glädje ledde oss i både mässa och  

vandring. Vi åt också lunch tillsammans. 

Det var en varm sommardag, 30 grader i solen, så innan vi gick så  

funderade vi på hur långt vi skulle gå och vilken väg vi skulle ta så att det 

inte skulle bli så ansträngande. När vi sedan började gå så gick det bättre än 

väntat. Det var skönt i skogen och det blåste lite, vilket resulterade i att vi 

gick till nästan alla pärlor. Arne hade vatten och saft med sig som vi delade 

på under vandringen. 

Det återkommande under både mässan och vandringen var att vi kommer 

ner under vattenytan och sedan reser vi oss upp – och lämnar det jobbiga! 

Liksom träd så är vi alla del av en gemenskap. En gren överlever inte utan 

sin stam. Vi alla har olika förmågor, vilket kan liknas vid frukt. Trädet  

behöver beskäras för att få god frukt och ett hållbart träd. På samma sätt 

behöver vi ta hand om oss själva: bort med det dåliga och fram med det 

som är bra. Ett sätt att ”beskära sig själv” är just att ta sig tid att gå denna 

frälsarkransvandring.  

Vi var 15 personer som deltog i mässan och 8 personer som gick vandringen.  

Frälsarkransvandring 

vid Tyresö slottspark  

Text och foto: Sofie Stistrup 

Gunvor, Heinz, Kristina, Arne, Luchia och Maria vid ökenpärlan och vid andra kärlekspärlan. 
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För att kunna sköta administrationen i föreningen 

Den Öppna Dörren måste vissa personuppgifter  

samlas in från samtliga medlemmar. Personuppgifterna behövs för att 

du ska kunna få Dörrposten, men kan också ligga till grund för  

möjligheten för Den Öppna Dörren att få bidrag till verksamheten. De 

personuppgifter som registreras är namn, adress, telefonnummer och 

e-postadress. Uppgifter sparas så länge som du är medlem i  

föreningen och vid hanteringen av uppgifterna iakttas säkerhet och 

sekretess. Du har enligt lag rätt att få veta vilka personuppgifter som 

har samlats in om dig och har rätt att begära att dina personuppgifter 

tas bort men då kan du inte längre vara medlem i Den Öppna Dörren. 

För att få veta mer om hur Den Öppna  

Dörren hanterar dina personuppgifter  

kan du läsa på föreningens hemsida eller 

kontakta någon i föreningens styrelse. 

(Kerstin Ehlin, kehlin@yahoo.se) 

GDPR - vad är det? 
Text:  Kerstin Ehlin 

Vill du också spara miljö och portokostnader? Dörrposten finns att 

läsa på vår hemsida också, och där är den i färg!  

http://www.denoppnadorren.se/hem/dorrposten/ 

Du kan också få tidningen per e-post (som pdf).  

Hör av dig till Anna, anna.eliasson@denoppnadorren.se, eller Tony, 

tony.berglund@live.se. 

Läs Dörrposten i färg! Text: Anna Eliasson 
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Den Öppna Dörren STOCKHOLM 
Ordinarie öppettider 
Måndagar kl. 13-16: Sång och musik. Soppa kl. 13. 
Onsdagar kl. 13 - 17: Skaparstund kl. 14.00. Fika kl. 13-16. 
Fredagar kl. 13 - 17: Bibelstudium kl. 14.00. Fika kl. 15-16. 
Lördagar  kl. 18 - 20.30: Aktiviteter enligt aktuellt program. 
 

Program 
 

September 
Lördag 8  Mitt bästa val. Värdar: Kjell och Marianne Petersson. 
Lördag 15 Spansk afton. Paella. Värdar: Arne och Luchia Sönnergren. 
Lördag 22  Kontrapunkt - kulturfrågesport på kul. Värdar: Anders och Britt Novak. 
Lördag 29  Choklad, Teobroma cacao, gudaspis enligt Linné. Värd: Bodil Davidsson. 
 

Oktober 
 

Lördag 6  Med toner från Mellanöstern. Värd: Daniel Back. 
Lördag 13  Nils Ferlin. Värd: Gunvor Backström. 
Lördag 20   Religionshistoriker David Thurfjell talar om ”Sverige, Europas mest  

mångreligiösa land”. Värd: Inger Thurfjell. 
Lördag 27  Folkmusik med Mikael Magnusson och Åsa Thulin. Värd: Kerstin Ehlin. 
 

November 
 

Lördag 3  Frågesport. Värdar: Arne och Luchia Sönnergren.  
Lördag 10 Några dikter som betytt mycket för mig. Per  

Unsgaard. Värdar: Arne och Luchia Sönnergren. 
Lördag 17 Deltagarnas afton. Värd: Heinz Siwerth. 
Fredag 23 Julbasar. Se annons på baksidan. 
Lördag 24 Julbasar. Se annons på baksidan.   
 

December 
 

Lördag 1  Födelsedagsfest. Värd: Heinz Siwerth. 
Lördag 8  Luthers lilla katekes, fortsättning. Värdar: Kjell och Marianne Petersson. 
Lördag 15  Julstök. Värdar: Arne och Luchia Sönnergren. 
Lördag 22  Julfest. Parmmätargatan 3 kl. 14-18. 

Kulturprogram och studiecirklar  
sker i samarbete med Sensus. 

Samtalsgrupp 

Varannan torsdag 
14.30-15.30.  

Mer info kommer. 
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Några ord från ordföranden 
Text: Marianne Petersson 

Kära vänner! 

Med stor glädje kan vi nu hälsa vår föreståndare 
Susanna välkommen tillbaka till jobbet på  

Den Öppna Dörren i Stockholm. Hon  
kommer att börja med att arbeta  
några timmar per dag hemifrån med 
administrativa uppgifter. Vi hoppas 
att det inte dröjer länge förrän hon är 
med oss i verksamheten. Hon kan nås 
på mobilen 072-3328417. 

I övrigt hoppas jag att ni alla haft en 
skön sommar. Vi ser fram emot att se 
er i verksamheten i höst! 

Den Öppna Dörren Stockholm 

John Ericssonsgatan 11 
112 22 Stockholm 
Tel: 08-650 84 17, 072-332 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 

 

Medlemsmöte 
Onsdag den 10 oktober 15.00 -17.00  

Kom och säg vad du  
tycker om verksamheten. 

Välkommen! 
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BOKTRÄFF 
Fredagar 10.00  

i Bäckbykyrkan. 

Program i höst 
Måndag  12.00 Middagsbön i Domkyrkan.  
Onsdag 10.00-13.45 Café i Bäckbyhuset, start 15/8.  
 11.00 Andakt. 

14.30 Vattengympa på Eriksborg, start 12/9. 
Torsdag 13.00-15.00 Akvarellkurs.  

Jämna veckor, 23/8-29/11.  
Fredag  9.00-12.00 Café i Bäckbykyrkan, 17/8-14/12. 

10.00 Bokträff, 17/8-14/12. 
Lördag 14.00-17.00 Spelcafé i Bäckbykyrkan. Jämna veckor, 25/8-15/12. 

Ordförande Per-Uno Bylund, kunguno@hotmail.se,  070-650 15 85   

Den Öppna Dörren VÄSTERÅS 

pg 90 09 15-0, ange Västerås på talongen 

www.denoppnadorren.se 

Den Öppna Dörren i Västerås 
Tel: 076-314 18 00  

vasteras@denoppnadorren.se 

VATTENGYMPA 
Onsdagar 14.30  

på Eriksborg. 

MIDDAGSBÖN 
Måndagar 12.00  

i Domkyrkan. 

SPELCAFÉ 
Jämna lördagar 14.30  

i Bäckbykyrkan. 

CAFÉ 
Onsdag 10-13.45  

i Bäckbyhuset. 

Fredag 9.00-12.00  

i Bäckbykyrkan. 

AKVARELLKURS 
Jämna torsdagar 14.30  

i Bäckbyhuset. 
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Nationaldag på Djäkneberget 
Text:  Anna Eliasson  Foto: Kerstin Bengtsson 

Även i år deltog vi i det stora nationaldagsfirandet 

på Djäkneberget. Vi hade tur med vädret även denna 

gång! Solen sken, men det var ändå inte särskilt varmt.  

Raymond hade varit på plats i god tid och tingat bord bakom dans-

paviljongen, så vi hade gott om plats att sitta med vår nationaldags-

fika. Vi kunde höra under-

hållningen från scenen, men inte 

så högt att man inte kunde prata 

med varandra.   

Anna väckte en del upp-

märksamhet i Sverigedräkten.  

En kinesisk orkester som uppträtt 

bad att få ha med henne på några 

gruppbilder de skulle ha i sin 

marknadsföring! 

Ett nytt sätt att få tips om våra evenemang! 
Text: Anna Eliasson 

Det finns många olika sätt att få inbjudningar till Den Öppna Dörrens 

evenemang: man kan t. ex. läsa i Dörrposten, prata med våra med-

arbetare eller titta på vår hemsida. Nu vill vi prova två sätt till:  

e-post eller SMS. 

E-post: skicka ett meddelande med rubriken ”E-postinbjudan”  

till anna.eliasson@denoppnadorren.se.  

SMS: Skicka ett SMS med texten ”SMS-inbjudan” till 076-314 18 00. 
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Den Öppna Dörren i Växjö fungerar helt ideellt 

och vi har öppet två dagar i veckan. Styrelse-

mötena är förlagda på lördagar efter lunchen. 

Till skillnad från andra styrelsemöten som jag deltar i så är dessa möten 

öppna, och alla närvarande får yttra sig. Det blir många diskussioner. Jag är 

väldigt tacksam för engagemanget, det innebär att ÖD är viktig och att man 

känner att det är möjligt att påverka – annars tror jag 

inte att man skulle engagera sig! 

Lördagen den 14 juli hade vi vårt senaste styrelsemöte. 

Då såg vi hur gröna plommonen var och gissade när de 

skulle gå att äta. Datumen var alltifrån 7 augusti till 1 september.  

Gunnvor vann - hon sa den 15 augusti och det stämde. 

Vi behöver byta tak på huset. Det minst kostsamma är ett plåttak, men det 

kostar också en bra slant. Det kostar också att ta ner taket vi har. Planen 

idag är att vi ska be om hjälp  

av Kungsmadsskolan. Vi  

hoppas att det kan fungera.  
 

Ett stort tack till Per Rohdin  

som ser till att det finns mat  

på bordet på lördagarna.  

Den Öppna Dörren VÄXJÖ 

Lördagar: Öppet hus i lokalen 10.00-15.00. Lunch 12.00,  
pris 30 kr. Föranmälan senast torsdag, 073-927 27 52. 

Söndagar: Samkväm 13.00-16.00. Kaffe 10 kr. 

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  

Ordförande Tony Berglund, tony.berglund@live.se, 072-372 88 99  

På gång i Växjö 
Text och foto: Sofie Stistrup 
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DEN ÖPPNA  
DÖRREN  

i Stockholm 
inbjuder till  

Kungsholmsgården, John Ericssonsgatan 13 B 

OBS! Vi ber om inlämning av nya basarsaker tidigast  
måndag den 19 november. Ring oss på 08-650 84 17, kl 13-17 

Handarbeten, tombola, lotterier, loppmarknad, kuriosa,  
böcker, hembakat bröd, servering m.m. 

Fredag den 23 november kl. 11-16  
Lördag den 24 november kl. 11-16  

JULBASAR 

Välkomna! 


