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I en klassisk adventspsalm sjunger vi: 
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Betraktelse av Fredrik Santell, kaplan för ÖD Stockholm

Advent är mörker och kyla. På jorden är krig och kallt. Man drömmer 
om fred och om vänskap, men bråkar och slåss överallt.
När det är så runtomkring oss behöver vi ett sammanhang med en 
öppen dörr. Ett sammanhang där vi får komma in och värma oss lite, 
inte bara i den rent fysiska, kroppsliga värmen en vinter då Sverige kan 
tänkas få elransonering, utan också värma oss lite till själ och ande. 
Alla dessa aspekter av oss – kropp, själ och ande – vill Gud ska leva 
och leva väl. 
Inne i denna värme orkar vi tina upp oss själva och också till slut finnas 
till för andra, för dem som också finns innanför den öppna dörr där vi 
får finna oss till rätta. Där inne kan vi göra som i psalmens fortsättning:

Advent är mörker och kyla. Vi tänder ett ljus och ber: Förbarma dig 
Gud över jorden, all nöd, all förtvivlan du ser.

Vår bön till Gud är inte förgäves. Oavsett om vi tycks bli bönhörda 
eller inte. Oavsett om vi tycker oss behöva påminna Gud om han ska 
förbarma sig över alla människor, särskilt de som lider under nöd och 
förtvivlan – eller inte. 
Vår bön till Gud är inte förgäves, den är tvärtom till uppbyggelse 
också för oss själva. När vi inte själva har kontroll över våra liv och 
över tillvaron så förstår vi genom vår bön vem det är som till sist är 
den ende som inte överger någon enda av oss: Gud själv. Han som är 
den som ser till att leda oss till öppna dörrar, till hoppet och framtiden. 
Vår bön blir då som i psalmens avslutande vers: 

Advent är väntan på Kristus: Kom Herre, kom hit i tid. Och lär oss ta 
hand om varandra och leva tillsammans i frid.
God advents- och jultid, med allt det som just du önskar för att kunna 
komma dig själv, dina medmänniskor och Gud närmare, önskar jag dig!



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 Dörrens 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.

Var och en av oss är kallad att vara medvandrare, 
att se den vi möter, att ge av vår speciella gåva.

Stig M Dominique
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Riksföreningen av Sofie Stistrup

Tack alla som på olika sätt deltog i inspirationsdagen. 
Det blev en lyckad och givande dag som började med 
att de som ville ha skjuts hämtades med bil lagom till 

Temat för dagen var Den Öppna Dörrens värdegrund, och 
målsättningen var att ordna ett dokument med få, givande ord att 
använda inom ÖD, samt ett längre, mer förklarande dokument.
Bo Hildingsson inledde med att påminna oss om att vi är värdefulla. 
Om att vi ibland kan känna oss betydelselösa men att vi ska försöka 
släppa den känslan. För vi är alla betydelsefulla.

Vi delade in oss i grupper och arbetade med orden rättvisa, respekt, 
värdighet, glädje, medmänsklighet, samt med ordens betydelse, och 
kom fram till att vi i Den Öppna Dörren värdesätter

förmiddagsfikat. Tjugotvå vänner samlades i Gideonsbergskyrkan, Västerås.

• respekt för människors olikheter, tankar och åsikter. 
• kamrat hjälper kamrat med medkänsla och omtanke.

Vi återkommer med nämnda dokument 
när de är genomarbetade.
Till lunch fick vi blomkålssoppa med bacon 
eller vegetariskt alternativ. 
Tack Maria för dagens goda mat och fika. 

ARVID, BARBARA 
BENGT, BERIT 
BORIS, BOSSE 
CARINA

GERDVIVEKA 
GUNVOR 
GÖRAN, INGRID 
KERSTIN, KJELL 
LASSE, LENNART

MARIA, MARIANNE 
RACHEL, ROLF 
SAGA, SARA 
SOFIE
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Stig M Dominique, I912-1985, var en stor personlighet. 
Målmedveten, beslutsam, kreativ och med enorm utstrålning. 
Stig trodde på det godas möjligheter. På att ingenting är hopplöst,

på att Gud med hjälp av medmänsklig kärlek kan göra under.

Han trodde på de människor han mötte. 
– Ni har kraften, sa han. Ni har förmågan.

Minnesboken Medvandring, 1986, handlar om 
Stig M Dominique, och Den Öppna Dörrens 
innebörd och verksamhet. 
Boken ligger fortfarande som grund till 
Den Öppna Dörren och finns att låna på ÖD Stockholm.

Inspirationsdagen
Under inspirationsdagens mässa talade vår kaplan 
Gunvor Backström om hur det blir när vi tror oss ha 
hela sanningen, tror oss ha alla parametrar trots att vi  
inte har det. Och om att vi behöver vara ödmjuka och se varandra. 

Det var en härlig känsla av gemenskap som infann sig när vi, stående 
i halvcirkel, tog emot nattvarden. Därefter fick vi budet att gå i frid 
och tjäna Herren.
Vid eftermiddagsfikat berättade Gunvor mer om Stig Dominique och 
om boken Medvandring. Vid medvandring lyfts hela människan fram, 
kropp, själ och ande; en antropoholistisk människosyn. Det gäller att 
möta människan, inte problemen. För att kunna möta människan 
behöver vi vara öppna och se det unika värdet hos människan vi 
möter. 
Allt som binder en människa så att hon inte kommer vidare, inte kan 
utvecklas, inte kan vara eller bli en hel personlighet är nöd. 
Nöd som söker nåd.

Stig M Dominique, den Öppna Dörrens grundare sa att Det är oetiskt 
att värdera och bedöma andras konflikter och svårigheter efter sina 
egna mått. Man måste ta den andres utgångspunkt. 

Var och en bär nyckeln till sin verklighet.
Stig M Dominique
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Stockholm av Marianne Petersson 
Kära vänner, jag skriver detta en vacker, solig 
höstdag, löven är gula och röda. De flesta har redan 
fallit till marken. När ni läser har det gått ytterligare

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 Inessa Rejer 
Kaplan Fredrik Santell 

pg 90 09 15-0 Stockholm på talongen 

DEN ÖPPNA DÖRREN STOCKHOLM

några veckor, kanske har det kommit snö. Alla årstider har sin tjusning. 
Under hösten har vårt Kafé Kungsholmen varit välbesökt. Ibland så 
välbesökt att man knappt fått plats. Det är roligt, och det visar att vi 
behövs. Vi har gjort en satsning på människor på flykt från Ukraina, och 
varje dag har det kommit några. Inessa och Lusia kan tala ryska och 
förstår ukrainska, så det har varit lätt för dem att få kontakt. Våra svenska 
besökare har agerat svensklärare. Vi har haft språkkafé, till glädje för alla 
våra gäster. 
Vid medlemsmötet efterlystes fler aktiviteter som tydligt visar Den Öppna 
Dörrens profil t ex textläsning, lovsång och bön. Inessa påminde om att 
hon leder bön varje måndag kl 12.30 och välkomnar alla som vill vara 
med. Frågor kom upp om skapande verksamhet och promenader, kaffe vid 
Mälarens strand mm. Styrelsen ska se hur vi kan tillmötesgå önskemålen. 
Vår förra kaplan, Kristina Lutborg, har flyttat från Västermalms 
församling. Fredrik Santell, från samma församling, är vår nya kaplan och 
känner till vår verksamhet. Fredrik kommer vara tillgänglig för dem som 
önskar enskilda samtal. Han kommer då och då vara med på olika 
evenemang så som textläsningen på lördagar, och han kommer att skriva i 
Dörrposten. Fredriks telefonnummer finns i lokalen och på Västermalms 
församlings hemsida.

Välkommen till oss, Fredrik! 
Vi hoppas du ska trivas i vårt 
sammanhang. 

FREDRIK SANTELL
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Händer i Stockholm 

Kallelse till Årsmöte för Den Öppna Dörren i Stockholm 
söndag 12 mars 2023 kl 15.00 i ÖD-lokalen John Ericssonsgatan 11 
Stadgeenliga ärenden och samtal om ÖDs värdegrund. 
Motioner lämnas till ordföranden Marianne Petersson 
eller till Inessa Rejer senast 10 februari 2023

I november och december har Kafé Kungsholmen 
öppet måndag, onsdag och fredag mellan 13 och 17 
Minibasar lördag 26/11 klockan 11-16 
i Kungsholmsgården, John Ericssonsgatan 13B 
Textläsning lördag den 10/12 klockan 14-16 

Julavslutning fredag 23/12 mellan 13 och16 
i Kungsholmsgården, John Ericssonsgatan 13B 

Välkomna!

Kungsholmsgården, John Ericssonsgatan 13B 
Servering - smörgåsar, kaffe, te, våfflor 
Försäljning - hembakt, handarbeten, loppis 
Lotterier 
Andakt 
Om du vill skänka något till försäljningen, 
vänligen lämna det till Inessa i ÖD-lokalen 
senast fredag 25 november. 

Basar lördag 26 november 11-16 

Efter jul och nyår öppnar vi Kafé Kungsholmen igen 
måndag 9 januari 2023, måndag, onsdag och fredag 13-17 
Inessa Rejer leder bön för Den Öppna Dörren varje måndag 12.30, 
innan Kafé Kungsholmen öppnar. 
Textläsningar följande lördagar mellan 14 och 16: 
21/1, 4/2, 18/2, 4/3, 18/3, 1/4, 15/4 
Textläsningarna sker i samarbete med Sensus.
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var svårt att få tag på. Maria hade bakat en god kaka. Efter maten tog 
vi en promenad, sen kunde de som ville lägga sig och vila en stund. 
Vi pratade om hattparaden i juni, om intäkterna under dagen som 
oavkortat ska gå till behövande, och bestämde att be Giselle, diakon i 
Bäckbykyrkan, om hjälp med att hitta rätt ändamål. På Giselles 
inrådan har styrelsen i ÖD Västerås nu beslutat att ge gåvan till ett 
urfattigt par från Afghanistan. Summan från hattparaden är 900:- och 
efter beslutet om vem som ska få pengarna sköts det till 1100:- 
Stort tack till er som bidrog. Paret får alltså 2 000:- 
Tack alla för den trevliga surströmmingsskivan!

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

Surströmmingsskivan den 22 september blev 
trivsam. Vi satt ute, vid Lagersbergs kursgård intill 
sjön Freden. Mimmi hade surströmming som annars

Onsdag 21 december firar vi jul! 
Välkommen till Bäckbykyrkan kl 12-15 
Vill du äta julmat kostar det 50:- anmälan senast 14/12 
till Sofie 076 180 14 25 och uppge eventuell allergi. 
Vill du vara med på julklappsbyte, ta med en julklapp för ca 30:-

Våffelcafé, sista dagen 14 dec, öppnar igen 11 jan 
Spelcafé, sista dagen 17 dec, fr o m 2023 ändrat till 
ojämna veckor med start 21 jan, Sofie 076 180 14 25 
Akvarell, varannan torsdag jämna veckor, start 12 jan 
reservation för ändring, Göran Eriksson 070 532 33 13 
Bönestund, Bäckbykyrkan onsdag kl 14, utom 21 dec 
då vi avslutar med bönestund. Start igen onsdag 4 jan 
Kontakt Marie-Louise Kjellman 070 660 10 06 
ÖDs veckobön, kl 14, meddela om du vill vi ska lyfta något. 
Bön under dagen, måndagar kl 12 i Domkyrkan, Västerås 
Rolf Moberg & Maud Forsell, Magnus Svensson spelar.
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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

I huset på Ekebovägen 11 träffas vi på lördagar för 
gemenskap och för att äta lunch tillsammans. 
Vi är tacksamma över alla som stöttar föreningen, det 
gör att vi kan fortsätta vår verksamhet. 
Huset ägs av en stiftelse med ändamål att förvalta och upplåta lokalen 
till Den Öppna Dörrens Växjöavdelning, att driva verksamheten i, 
enligt de kristna och sociala värderingar som anges i Den Öppna 
Dörrens stadgar. 
Vi har fått låna två vävstolar, kom gärna in en 
lördag och prova på att väva. Det finns stor 
möjlighet att väva även andra dagar, prata med vår 
vävexpert Annette Sandberg 073 141 83 18 
Under jul och nyår kan öppettiderna variera 
och vi träffas en söndag istället för en lördag. 
Kolla med Per 073 927 27 52 

Lördag öppet hus 10.00-14.00 
Lunch 12.00 pris 30:- 
Föranmälan före torsdag 
till Per 073 927 27 52 
Säg till om du har nån allergi. 
Om det blir mat över efter lunchen 
kan du köpa med dig hem för 20:- 
Ta med egen matlåda. 
Kaffe eller nåt gott till kaffet är en 
fin gåva för gemensam fika. 

Välkommen!

Vi tar tacksamt emot gåvor så som kaffe, kakor, pengar med mera. 
Elräkningen är dyr, hjälp oss gärna. Tack på förhand.

I år tänkte vi träffas och fira jul 
lördag 26 november, julpyssla till 
julmusik och äta julmat. En snäll 
tomte har kommit med lite 
julklappar som vi ska dela ut då. 
Välkommen!

Du kanske ser nåt som du vill 
hjälpa till med, eller har ett roligt 
spel du skulle vilja spela? Känn 
dig välkommen att lämna förslag. 
Vi är som en stor familj!
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Juletid 
Jesus Kristus föds i den mörka natten 
under svåra omständigheter. 
Ingen vill ge Maria och Josef härbärge. 

Gunvor Backström

I juletid hörs det kristna budskapet om Honom, som kan hjälpa oss 
fram till en i sanning öppen dörr för livets stora och bestående värden. 
Den som tar emot detta budskap, skall finna denna öppna dörr. 

Stig M Dominique, julen 1960

Tack Jesus 
Tack Jesus, för denna dag. 
Du ger mening åt mitt liv. 
När jag gör fel, 
får jag be om förlåtelse. 
Tack för att jag 
får leva i Din förlåtelse. 
Tack för att vägen till Dig 
alltid står öppen. 
Stärk min tro, 
öka mitt hopp 
och uppliva min kärlek.

Till Jesus 
Jesus, jag har börjat 
tycka om Dig, 
jag har börjat förstå 
att Du vill mig väl. 
Det känns bra att 
lyfta min blick 
och se på Dig. 
Om jag lägger allt 
i Dina händer, 
så blir allting bra. 
Tack för att Du 
är med alla dagar.

Adventsdikter av Ann Sjöberg, Oskarshamn

ANN SJÖBERG

Du är med 
När Du är med 
behöver jag inte 
vara ensam. 
Du ser mig 
och tycker att jag 
är värdefull. 
Du ger mig små 
uppgifter 
som inte är så stora 
i andras ögon, 
men dom är 
värdefulla för Dig. 
Att se på Dig 
och ta ett steg i taget 
ger mening åt mitt liv.

Men stjärnan tänds i natten och leder herdarna, och de vise männen rätt. 
Ljuset leder oss än idag i vårt mörker. Under julen påminns vi om att 
detta ljus får födas i oss om och om igen. 



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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