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Betraktelse – Kärlekens kraft trots allt 
av Gunvor Backström kaplan för Riksföreningen

Måtte han i sin härlighets rikedom ge kraft och styrka åt er inre människa 
genom sin ande, så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek. 
Stå fast 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 Guds fullhet uppfyller 
er.” (Från Efesierbrevet 3) 

Det är verkligen mycket vi inte fattar! Hur kan vi förstå den ondska, 
förstörelse, dödande, katastrof och förtvivlan som nu visar sig i Ukraina? 
Den finns också på annat sätt. Onda tankar och konflikter finns inom oss, 
i vår närhet, när vi tror att vi har rätt och äger sanningen! 

Vi behöver be med Paulus ord till Efesierna. Vi behöver vara rotade i 
Guds kärlek. Precis som fröet nere i jorden nu växer upp på nytt får vi 
växa på nytt. Det till synes döda fröet brister för att växa till nytt liv. Och 
Jesus säger att vetekornet måste ner i jorden och dö för att ge liv, då talar 
han om sin egen död och uppståndelse. Vårt skal får brista. Livskraften är 
enorm, det ser vi i naturen nu. Vi växer också i vår tro, växer av Kärlekens 
kraft. 

”Kornet har sin vila djupt i frusen jord, är ej dött, det väckes av ditt 
skaparord. Kärlek från Gud, åt allting ger du liv. Kärlek med ditt ljus kom, 
kom och hos oss förbliv. 

Han blev hängd på korset, i en grav lagd ner. Ingen enda väntar möta 
honom mer. Kärleken når långt bortom död och grav. Kärlek med ditt ljus 
kom, kom och dröj hos oss kvar. 

Han var vetekornet, låg i jordens djup. Han stod upp en påskdag, lever 
bland oss nu. Aldrig en sol har lyst så stark och klar. Kärlek med ditt ljus 
kom, kom och hos oss bli kvar. 

Väntande på värme vilar rot och frö, vet att våren kommer. Varje träd och 
ört brister i blom på sin bestämda tid. Kärlek med ditt ljus kom, kom och 
hos oss förbliv.” (Ps. 204) 

Kärlek med ditt ljus kom, kom och hos oss förbliv!

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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Den Öppna Dörrens Veckobön 
av Karin Strand, Riksordförande 2009-2011
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Växjö av Sofie Stistrup 

Ordförande Tony Berglund 
tfn 072 372 88 99 

pg 90 09 15-0 ange Växjö på talongen 

DEN ÖPPNA DÖRREN VÄXJÖ 
Ekebovägen 11 
352 33 Växjö 
vaxjo@denoppnadorren.se

Lördagar öppet hus 
10.00-14.00 
Lunch 12.00 pris 30:- 
Ev stängt nån lördag, 
kolla med Per på 
073 927 27 52 
Föranmälan före torsdag. 
Matlåda 20:- 
Ta gärna med 
egen låda att fylla, 
och nåt gott till kaffet. 
Välkommen! 

Efter årsmötet i mars ser styrelsen ut så här: 
Tony Berglund, Sofie Stistrup, Anders Agnemar, 
Stickan Zetterberg, Per Rohdin, Ylva Zetterlund. 

Tack Per-Uno Bylund för ditt engagemang i styrelsen och lycka till 
med allt i framtiden. 
Styrelsemöte blir den 11 juni. Hoppas vi kan fika utomhus då, i 
Ekebos fina trädgård. 
Vi har hjälpt våra ukrainska medmänniskor lite 
genom att samla in kläder som de får komma 
och hämta. Och för övrigt är huset fullt av sång 
och glädje. Gänget som hyr garaget för bönekvällar 
har ytterligare en sångkväll i veckan. 
Vår Pär Johnsson, ”Lille-Pär” på Ekebo för att inte 
förväxlas med bästa kocken Per Rohdin, ser med sitt 
engagemang till att ÖD får in hyrespengar och att huset fylls med 
kärleksbudskapet. Pär träffar människor i nöd och har blick för var vi 
kan göra skillnad – och göra det bra. 

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. 
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Den Öppna Dörren är

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 

RIKSFÖRENINGEN DEN ÖPPNA DÖRREN
℅ Tony Berglund 
Köpingsvägen 60, 734 93 Kolbäck 
riks@denoppnadorren.se 
www.denoppnadorren.se

Ordförande Anders Agnemar 
Kaplan Gunvor Backström 

pg 90 09 15-0 ange Riks på talongen 

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.

Vi ska syssla med ljuset i mörkret, inte med mörkret.
Stig M Dominique



                              Riksårsmötet hölls i år i Bäckbykyrkan, Västerås. 
                             Till styrelsen valdes Anders Agnemar, Kerstin Ehlin, 
                             Tony Berglund, Sofie Stistrup, Göran Eriksson, 
Mimmi Holmstedt Räms och adjungerad Martin Lundström. 
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Riksföreningen av Sofie Stistrup

Gunvor Backström höll en fin gudstjänst, andakt och parentation, och 
ledde därefter in oss i årsmötet.
Riksföreningen är rikstäckande. Vi körde via länk och närvarande på 
mötet var personer från Mölle i Skåne till Piteå i Norrbotten. 
Tekniken fungerade ganska bra och jag upplevde att deltagarna hörde 
det mesta och kunde bidra med sina tankar.
Tack alla som valde att lägga tid på mötet och bidrog till att vi kunde 
ha en fin tillställning. 
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Vi är glada att vi, utöver våra individuella möten kan 
träffas, alla tillsammans. 

Västerås av Sofie Stistrup 

En lyckad träff blev påskfesten på dymmelonsdagen 
i Bäckbykyrkan med 28 pers närvarande. Rödbetssallad, sill och 
ägghalvor serverades. Janssons, köttbullar, prinskorv, potatis, 
fröknäcke, påskmust och på det kaffe och rulltårta. Sen blev det 
tipspromenad, lotteri, roliga historier och allmän, trevlig samvaro.

Måndagar kl 12 i Domkyrkan, Bön under dagen. 
Onsdagar 10.30-13.30 våffelcafé, Bäckby, Välljärnsgatan 488, 
sommaravslutning 22 juni. Obs hattparad mellan 12 och 13 
för att hedra Gerd Söderqvist. Öppnar igen den 24 augusti. 
Onsdagar 14.00 bönestund i Bäckbykyrkan, avslut 22 juni, 
åter 24 augusti. 
Torsdagar 13.30-15.30 akvarellkurs i Bäckbykyrkan, 
sommaravslut 2 juni, höstkursen startar 25 augusti. Vid frågor 
kontakta Göran Eriksson 070 532 33 13 
Varannan lördag spelcafé i Bäckbykyrkan 14-16 
Sista gången före sommaren, 4 juni med uppstart igen 27 augusti. 
Kontaktperson Sofie Stistrup 076 180 14 25 

Övriga träffar i Västerås

Vi ses!
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                          Tack avgående Per-Uno Bylund, Sara Bylund och 
Anna Eliasson för era insatser i föreningen under de gångna åren. 
Lycka till med allt ni nu väljer att engagera er i. 

Västerås av Sofie Stistrup 

Ordförande Mimmi Holmstedt Räms 

pg 90 09 15-0 
ange Västerås på talongen 

DEN ÖPPNA DÖRREN VÄSTERÅS 
vasteras@denoppnadorren.se 
tfn Rolf Moberg 076 817 59 65 
tfn Bengt Lundin 073 763 44 19

TACK! alla för det ni delar med er av – er själva; 
böner; pengar; saker och inte minst stöd till varandra.

Ny styrelse i Västerås är ordförande Mimmi Holmstedt Räms, ledamöter 
Bengt Lundin, Sofie Stistrup, Göran Eriksson och Rolf Moberg. 

Det finns saker här i livet 
jag är särskilt glad att ha … 
och vår vänskap hör till det 
som får mig att må bra. 

Till minne av Gerd Söderqvist

Hattparad 
I samband med våffelcaféets sommaravslutning 22 juni bjuder vi in till 
en hattparad mellan klockan 12 och 13 för att hedra Gerd Söderqvist 
och alla andra som inte längre finns med oss i Den Öppna Dörren. 
Samtliga intäkter under dagen, via caféet och insamlade, går oavkortat 
till Behövande i Gerds anda. 

Med dig kunde jag prata 
om både stort och smått. 
Och när jag varit vilsen 
kände jag att du förstått.

Siv Andersson

Du fanns där som en spegel 
och en syster som jag valt. 
Så tack för allt du gav mig 
både själsligt och mentalt!

5

Pilgrimsvandring med Frälsarkransen 
Onsdagen den 17 augusti kl 12 är det 
samling vid Pilgrimscentrum, Tyresö. 
Ta med egen matsäck om du vill. 
Kaféet i centret är också öppet. 
Anmälan senast 12 augusti 
till Gunvor Backström på 
kgebackstrom42@gmail.com 
eller skicka sms till 070 624 38 99 alt tala in ett meddelande.

Mer från Riksföreningen

Den vita pärlan står för godhetens seger över ondskan, 
för hoppet som övervinner oron och rädslan.

I går träffade jag en väninna som arbetar som biståndshandläggare inom 
äldreomsorgen. Jag frågade om det är nån skillnad nu mot när hon 
började och hon svarade att man ger mer avslag … med motiveringen 
att det inte finns tillräckligt med personal trots att de hjälpbehövande är fler.

Mamma mia! tänkte jag.

Min väninna sa att städ blir beviljat 1 timme och 15 minuter var tredje 
vecka jämfört med på 90-talet då man beviljade 2 timmar varannan vecka.

Men varför berättar jag det här?


Den Öppna Dörren är opolitisk men pålitlig … Sofie Stistrups tankar.

Riksföreningen tackar lokalföreningarna för det de gör – ingen kan göra 
allt men alla kan göra något – och bjuder nu in till ett teamsmöte 
tisdag 5 juli 18.30-19.45, alltså före Allsång på Skansen som börjar 20.00
Om du är intresserad av att träffas digitalt, vänligen mejla till 
stistrupskan@hotmail.com 
Tanken är att vi börjar med ÖDs Veckobön. Om du vill att vi ska be för 
något, tala om det då, eller mejla innan. Sen delar vi med oss av våra 
tankar som medvandrare; vad vi har gjort och vad vi vill göra.  
Alla är välkomna att vara med. Ibland kan det vara trevligt att bara 
träffas och prata lite. Tillsammans.

Jo, det är tydligt att kommuner erbjuder allt mindre till sina invånare, 
vilket innebär att ideella föreningar som ÖD blir allt viktigare. 
I lokalföreningarna ser vi ett stort behov av att träffas.
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Stockholm av Marianne Petersson 
Kära vänner! 
Vid Stockholmsföreningens årsmöte deltog ett 
femtontal personer.

Vi avtackade Inger Thurfjell som varit med i styrelsen i sju år. 

John Ericssongatan 11 
112 22 Stockholm 
tfn 08 650 84 17, 072 332 84 17 
stockholm@denoppnadorren.se 
www.denoppnadorren.se 

Ordförande Marianne Petersson 
Föreståndare Susanna Lidwall 
Kaplan Kristina Lutborg 

pg 90 09 15-0 Stockholm på talongen 

DEN ÖPPNA DÖRREN STOCKHOLM

Ny ordinarie i styrelsen blir Christian Appelsved, tidigare ersättare. 
Eva Ollén, som förestått loppisen på våra basarer under många år 
invaldes också i styrelsen.
För några veckor sedan meddelade Susanna Lidwall att hon vill säga 
upp sin anställning som föreståndare för Den Öppna Dörren i Stockholm. 
Hon började hos oss 1 februari -17 och har alltså varit med i flera år, 
bland annat skött föreningens administration utmärkt. Tyvärr har hon 
inte kunnat delta i vår öppna verksamhet så som både hon och vi önskat. 
Jag vill också berätta att styrelsen letat efter en diakoniassistent till 
föreningen, och en dag kom ett mejl från Inessa Rejer.
[…] jag känner till ÖD via min fd diakonkollega. 
Vi hade kören från ÖD på besök i Danderyd som 
sjöng för våra daglediga. Det var en fin upplevelse 
och året 1999. Jag har fram till april 2021 arbetat 
i Hägerstens församling som vikarierande diakon. 
Innan dess i Danderyd som ordinarie diakon i 
18 år och i Maria Magdalena efter pensioneringen. 
Enskilda samtal och grupper har alltid varit ett 
stort intresse. Är utbildad KBT-terapeut […] 

INESSA REJER & HEINZ

Enligt överenskommelse ska Inessa timanställas under en period till 
att börja med. Välkommen Inessa. Jag tror att du kan vara till stor 
nytta hos oss!
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Som barn på Söder fick Heinz lära sig vad som 
händer om man rubbar skolans pennalistiska ordning. 
Det var när han försvarade en mobbad skolkamrat, och 
därför skickades till ett hem för vanartiga barn. Men några år senare fick 
han komma till Lyckebyskolan och blev så småningom ungdomsinstruktör 
hos Den Öppna Dörren. 
– Livet är en kamp för alla, säger Heinz. Ibland kan det bli för mycket, men 
Den Öppna Dörren förmedlar trygghet i det enkla mötet människor emellan. 

Stockholm
Inger Thurfjell har betytt mycket 
för att skapa vår fina lokal och för 
ett bra samarbete med Ny Gemenskap. 
Det är hon som varje onsdag tar sig till 
Vetekatten och hämtar brödet de ger oss. 
Tack Inger för ditt arbete i styrelsen. 
Vi hoppas få se dig ofta även 
i fortsättningen!

Eva Ollén, 72, har arbetat som socionom i många år, 
har två barn i 30-årsåldern, tycker om fåglar, läser 
böcker och kollar TV-serier. Inom musik är det mest 
psalmer som gäller och den älskade Koppången. 
Utöver loppisavdelningen på ÖDs basarer har Eva 
ordnat ÖD-promenad på Kungsholmen för att titta på fina hus. 
– Den Öppna Dörren är en sak som jag vill stödja efter bästa förmåga. 

EVA OLLÉN

Tusen tack, Susanna, för din trogna insats. 
Du har sagt att du inte är klar över hur ditt liv kommer 
att formas i framtiden, och det är ju egentligen ingen. 
Vi önskar dig allt gott för dagar som kommer! 

Grattis Heinz på 80-årsdagen! 
Du har säkert träffat Heinz Siwerth 
på Den Öppna Dörren. Han med SUSANNA LIDWALL

INGER THURFJELL & 
MARIANNE PETERSSON 

Text och bild Christian Appelsved

stort hjärta och ögon som ser en, som bryr sig om en.

HEINZ SIWERTH
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