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Du håller ett nytt programblad i din 
hand. Den här gången är det i större 
format och sträcker sig över hela 
sommaren 2016. Dessutom är det 
gemensamt mellan Betaniakyrkan  
och Betlehemskyrkan. Våra två 
församlingar gör en del tillsammans 
och med gemensamt programblad 
kan du tydligare se vad som händer i 
våra församlingar och ta del av det. 
 
Tala gärna om för 
redaktionskommittén vad du tycker 
om detta programblad.  
 
Nästa nummer kommer att sträcka 
sig över tiden september-november. 
Manusstopp 18 augusti 2016.

Kära läsare!



Insidan
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MAJ
01 Bönsöndagen – Bönen. 
Luk 11:1-13, Jer 29:11-14,  
1 Joh 5:13-15, Ps 13 
08 - Hjälparen kommer. 
Joh 16:23-33, 5 Mos 31:6-8,  
Rom 8:31-39, Ps 33:18-22 
15 Pingstdagen - Den heliga Anden. 
Joh 14:15-21, Joel 2:28-29,  
Apg 2:14-21, Ps 104:27-31 
22 Heliga trefaldighets dag - Gud - 
Fader, Son och Ande.  
Matt 28:16-20, 2 Mos 3:1-15,  
Rom 11:33-36, Ps 113:1-6 
29 1:a sönd. efter trefaldighet - Vårt 
dop. Joh 1:29-34, 2 Mos 14:21-22, 
Tit 3:4-8, Ps 66:5-12 
  
JUNI
05 Kallelsen till Guds rike.  
Joh 1:35-46, 5 Mos 7:6-9,  
Rom 8:28-30, Ps 65:2-5 
12 Förlorad och återfunnen.  
Luk 15:8-10, Jes 51:1-3, Ef 2:1-10,  
Ps 119:170-176 
19  Att inte döma. Joh 8:1-11, 
Sak 7:8-10, Rom 14:11-14, Ps 62:2-9 
26 Den helige Johannes döpares dag 
- Den Högstes profet. 
Luk 1:57-66, Jer 22:1-4,  
Apg 13:16-25, Ps 96 
 
JULI 
03 Efterföljelse. Matt 16:24-27, 
Amos 7:10-15, 1 Thess 2:1-8, Ps 15 
10 Kristi förklarings dag - Jesus 
förhärligad. Mark 9:1-13, 
2 Mos 34:27-35, 2 Kor 3:9-18,  
Ps 89:12-18 
17 Sanningens ande. Matt 7:22-29, 
Ords 7:1-3, 1 Kor 3:10-15,  
Ps 119:30-35 
24 Goda förvaltare. Luk 12:42-48, 
Ords 3:27-32, Ef 4:20-28, Ps 8 
31 Nådens gåvor. Matt 18:18-22, 
2 Mos 19:3-8, Rom 12:3-8, Ps 28:6-9 
 
AUGUSTI 
07 Tro och liv. Matt 21:28-31, 
Amos 5:21-24, Rom 7:14-25,  
Ps 143:6-10 
14 Friheten i Kristus. Luk 13:10-17, 
Jes 38:1-6, Rom 8:18-23, 
Ps 145:13b-18 
21 Medmänniskan. Matt 5:38-48, 
5 Mos 15:7-11, Rom 13:8-10,  
Ps 103:1-6 
28 Enheten i Kristus. Luk 22:24-27, 
Jes 11:10-13, Fil 2:1-5, Ps 95:1-7 

Kyrkoårets texter

Så säger man ibland då någon gjort 
något som anses otillbörligt. Men 
all utveckling som mänskligheten 
har åstadkommit har i olika grad 
kännetecknats av just nya sätt att 
handla. Modiga människor har i 
alla tider ”brutit ny mark”, ”seglat 
längre” än man tidigare gjort. Under 
tider av krig, förföljelser, missväxt 
eller på andra sätt svåra tider har 
individer eller hela grupper tvingats 
ge sig av. På ett sätt beklagligt, 
prövande och svårt men samtidigt 
med tiden inte sällan en källa till 
förnyelse och utveckling. Bibelns 
berättelser ger en rik provkarta över 
personer som i grunden fått sina 
livsvillkor förändrade.... Abraham 
som kallades att ge sig av från sitt 
land, Israels folk som till sist flydde 
från slaveriet i Egypten, ovilliga 
profeter som till slut följt Guds 
kallelse, Paulus, Petrus och flera 
andra blir exempel för att inte tala 
om Jesus själv som lämnade sin 
”jämlikhet med Gud och antog en 
tjänares gestalt...” 

...KYRKAN UTMANAS och utmanar...
Den kristna förkunnelsen ledde 
till en ny livsstil där folk från 
olika kulturer och klasser, kön 
och nationaliteter började kunna 
umgås. Tron på Jesus byggde nya 
och dittills icke accepterade broar. 
Detta utmanade samtiden och kyrkan 
kan än idag bidra till att bereda 
gemenskaper att öppna sig för 
den eller de som är annorlunda än 
majoriteten. 

Sören och Britten Årsjö från 
organisationen folk&språk besökte 
Betaniakyrkan under hösten. De 
berättade om arbetet med Bibel-
översättning på Papa Nya Guinea. 
Intressant förstås, men det som 
särskilt fastnade i mitt minne var 
följande berättelse: 

”Sverige är ett blått land, och vi 
som är födda här och har växt 
upp här är blå människor.  
När Britten och jag var unga, 
kallade Gud oss till Papua 
Nya Guinea, som vi kan säga 
är ett gult land. De som bor i 
Papa Nya Guinea är då gula 
människor. Vi anlände som blå 
personer till Papua Nya Guinea, 
som är ett gult land, men vi kan 
aldrig bli helt och fullt gula 
personer. 

Men efter att ha levt i Papua 
Nya guinea i många år, och bott 
och arbetat tillsammans med 
gula människor i det här gula 
landet, har vi blivit gröna. 

Problemet är att vi nu har 
återvänt till vårt blå hemland, 
där alla blå människor bor, men 
vi är nu gröna. Vi är inte längre 
blå. Vi kommer aldrig att bli 
helt blå igen. Vi kommer jämt 
att vara lite gröna. 

Om vi kanske ibland uppträder 
lite annorlunda och inte gör 
saker och ting på ett blått sätt, 
så tänk på att vi  inte längre är 
blåa. vi är gröna.

Vi är tacksamma till Gud för 
våra år i ett gult land, och 
fastän vi nu är gröna och har 
kommit tillbaka till vårt blå 
hemland, så kommer vi nog 
alltid att vara lite gröna.”

UNDER BETLEHEMSKYRKANS 
och Betaniakyrkans gemensamma 
”visions-gudstjänst” den 24 april 
övade vi oss i att känna in och för 
oss själva erkänna ”ett mått av 
främlingskap”. De flesta av oss 
har fått uppleva hur det kändes att 
byta skola eller klass... att söka nytt 
arbete.... eller genom äktenskap 
hamna i en helt ny släkt. Om jag kan 
kännas vid känslorna från sådana 
utmaningar så kan detta bli viktiga 
bidrag i det stora uppdrag som 
vårt land nu behöver ta sig an. Att 
välkomna och ömsesidigt låta sig 
utmanas, och berikas av nationella 
och kulturella olikheter.

Text Pastor PAUL ENLUND

Att gå över 
gränsen...



 Församlings
NYTT
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MAJ
01 Sönd 10.00 Nattvardsgudstjänst. Paul    
   Enlund, Sång Hanna-Lena Lundblad. 
04 Onsd  9 - 12 Småbarnscafé 
05 Tors 07.00 Kristi himmelsfärds dag    
    Gökotta vid Venastuga, Rynningeviken   
   i samverkan med Olaus Petri församling.  
    Gunlög Axelsson-Öhlund. 
06 Fred14.00 Betaniaakvarellen 
08 Sönd 10.00 Gudstjänst. Bengt Jansson,  
   Sång Sören Alnehill 
10 Tisd 14.00 Café Tisdag. Birgitta Kea Arnlund   
   berättar om Emuriakin, den glömda byn i  
   Kenya    
  18.00  Kyrksyjuntan 
11Onsd 9 - 12 Småbarnscafé 
13 Fred 14.00 Betaniaakvarellen 
14 Lörd 10-13 Pilgrimsvandring. Bön för freden.   
   Tillsammans med Örebros Interreligiösa   
   råd. Jens Frandsen, Svenska kyrkan,  
   Elin Westöö och Katarina Linderborg 
15 Sönd 16,00 Psalmtoppen med smak av folkton.   
   Sånggudstjänst. Johan Svedberg.  
   Elin Westöö. Sång av Ingrid Misgeld,   
   Ceciliakören och OP Laudantes. 
17 Tisd 10.00 Närkepoeterna 
18 Onsd 9 - 12 Småbarnscafé 
19 Tors 17-20 Församlingsforum - Tema gudstjänst.   
   Soppa och smörgås serveras  17.00. 
20 Fred 14.00 Betaniaakvarellen 
21 Lörd 10.30 Andakt på Klosterbacken. Paul Enlund 
22 Sönd 10.00 Gudstjänst. Paul Enlund 
24 Tisd 10.00 Sångandakt på Norrby Senior 
  18.00 Kyrksyjuntan 
25 Onsd 9 - 12 Småbarnscafé, terminsavslutning 
27 Fredr 14.00 Betaniaakvarellen 
29 Sönd 10.00 Gudstjänst. Elin Westöö.  
   Sång av 4 gånger Gyllander. 
  17.00 Bells. Träff för unga vuxna. Elin Westöö  
 
JUNI
03 Fred 14.00 Betaniaakvarellen 
05 Sönd 10.00 Nattvardsgudstjänst. Sören Alnehill,  
   Elin Westöö. Sång av MER.  
   Efter gudstjänsten - samtal med  
   Mari Gezrawi och Chaled Sheia. 
10 Fred 14-17 Betaniaakvarellen - sista för terminen.   
   Hos Maiken Mattisson  
11 Lörd 10-13 Pilgrimsvandring. Start vid    
   Engelbrektstatyn, Stortorget.  
   Medtag matsäck.  
12 Sönd 10.00 GUDSTJÄNST - Betlehemskyrkan   
   välkomnas till Betaniakyrkan.  
   Paul Enlund. Sång av Voxette. 
14 Tisd 10.00 Närkepoeterna - samlas hos  
   Maiken Mattisson  

15 Onsd 13,30-16.30Sommarutfärd till Café skogen.   
  Anmälan. 
18 Lörd 10.30 Andakt på Klosterbacken. Paul Enlund 
19 Sönd 16.00 Gudstjänst. Paul Enlund. 
26 Sönd 11.00 Gudstjänst i Betelkyrkan. 
  18.00 Grillkväll i Betaniakyrkan. 
   Pilgrim i stan - Temavecka tillsammans   
   med Betlehemskyrkan.  
JULI
03 Sönd 10.00 Pilgrimsgudstjänst i Betlehemskyrkan. 
  18.00 Sommarkväll i Hagakyrkan.  
   Café från kl 17.00. 
10 Sönd 11.00 Gudstjänst i Betelkyrkan. 
   18.00 Grillkväll i Betaniakyrkan. 
17 Sönd 10.00 Gudstjänst i Betaniakyrkan.  
   Paul Enlund., Mattias och Linda Brandes  
    berättar om sitt arbete i Sydafrika. 
24 Sönd 11.00 Gudstjänst i Betelkyrkan. 
  18.00 Grillkväll i Betaniakyrkan.  
31 Sönd 10.00 Gudstjänst I Vasakyrkan. 
  18.00 Grillkväll i Betaniakyrkan

AUGUSTI
07 Sönd 10.00 Gudstjänst i Betlehemskyrkan.    
   Torgny Lindner 
  18.00 Sommarkväll i Hagakyrkan.  
   Café från 17.00. 
14 Sönd 10.00 Gudstjänst, Elin Westöö 
21 Sönd 11.00 Ekumenisk Gudstjänst I Stadsparken.   
   Anders Sundström 
23 Tisd 10.00 Sångandakt på Norrby Senior. 
28 Sönd 10.00 Gudstjänst. Paul Enlund. 
 
SEPTEMBER
04 Sönd 10.00 Upptaktsgudstjänst. Paul Enlund m fl.

Betaniakyrkan 
Program

Vi gratulerar
 
30 maj. Elisabeth Nilsson, 75 år
7 juni. Birgit Runheim, 90 år
23 juni. Patricia Alnehill, 70 år
20 augusti. Anija Lord, 50 år

 

Morgon med Gud 
Torsdagar kl 8.30

Bön i Betania
Måndagar kl 18.00 
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Betlehemskyrkan 
Program

MAJ
01 Sönd 10.00 Gudstjänst. Katarina Linderborg, 
   Peo Sidblad, Reidun Carlsson
08 Sönd 10.00 Gudstjänst. Rose-Marie Frebran,  
    Ragnar Arvidsson, Maria Björkqvist.
10 Tisd  18.00 Informationsträff om Konfirmation i  
    Betelkyrkan
14 Lörd 10.00  Pilgrimsvandring 
15 Sönd 10.00  Nattvardsgudstjänst på Pingstdagen. 
    Katarina Linderborg, 
    Familjen Kraft-Eriksen
18 Onsd 19.00 Vårvindar och Livsglädje. Vårcaprice  
    med bl.a. Kören, Sturekören och Bk blås.  
    Insamling till Diakonia. 
    Körens godaste kakbuffé serveras i  
    Sturegården.
22 Sönd 10.00  Gudstjänst. Ulf Schöier, Roland Thapper
29 Sönd 10.00  Gudstjänst. Vandringsgudstjänst    
   tillsammans med Nicolai församling.   
   Katarina Linderborg, 
   Marie-Anne Gustafsson, Moni Höglund 
JUNI
05 Sönd 10.00  Gudstjänst. Katarina Linderborg,   
    Eva Felle-Persson, Reidun Carlsson
12 Sönd Kör o församlingsresa till Finspång. 
    Anmälan senast 18 maj.
   10.00  Gudstjänst i Betania
19 Sönd 10.00  Gudstjänst. Alf Rikner, Maria Björkqvist
26 Sönd 10.00  Gudstjänst. Katarina Linderborg,  
    Gunnel och Ulf Schöier
Tisdag – Lördag Pilgrim i sta´n. 
  09.00  Morgonandakt, därefter startar    
   dagens vandring. 
  17.00  Middag i Sturegården. Anmälan    
   senast dagen före till exp.
  18.00  Pilgrimsmässa i Betlehemskyrkan.
  19.00  Föreläsning i Sturegården. 
28 Tisd  Pilgrimens betydelse i olika  
    religioner. Lars Hillås Lingius 
29 Onsd  Återbruk. Inger Öhrn 
30 Tors  Ofrivillig vandrare. Sohelia Fors. 
 
JULI
01 Fred  Hur leva ut hoppets tecken i en värld som  
    rämnar? Sven Jansson 
02 Lörd  När livet inte blev som jag tänkt mig.  
    Lars-Åke W Persson. 
03 Sönd 10.00  Gemensam Pilgrimsmässa. 
    Katarina Linderborg, 
    MajLis och Christer Hultvall, 
    Maria Björkqvist

10 Sönd 18.00  Gemensam Sommarkväll i Hagakyrkan,   
   Caféet öppnar 17.00 
17 Sönd 10.00  Gemensam gudstjänst i   
    Betaniakyrkan  
24 Sönd 11.00 Gemensam Gudstjänst i Betelkyrkan 
31 Sönd 10.00  Gemensam Gudstjänst i Vasakyrkan 
 
AUGUSTI
07 Sönd 10.00 Gemensam Gudstjänst i  
    Betlehemskyrkan. Torgny Lindner 
14 Sönd 10.00 Gudstjänst
21 Sönd 11.00  Gudstjänst i Stadsparken.  
    Anders Sundström m.fl.
24 Onsd 19.30 Körövningarna startar för terminen.
28 Sönd 10.00  Gudstjänst. Katarina Linderborg

SEPTEMBER
04 Sönd 10.00 Upptaktsgudstjänst.
   Katarina Linderborg

 Församlings
NYTT

Utflyttad
Karin Ekerot har begärt utträde ur 

församlingen.

Nya årsboken
Nya årsboken är under bearbetning. Har du 
bytt adress, telefonnummer eller  
mailadress eller annat så meddela detta 
snarast till Katarina.
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KYRKOKONFERENSEN 
Equmeniakyrkans kyrkokonferens i Stockholm har i år 
temat ”Ikläd er Kristus” och sker i Kistamässan 5-7 maj. 

KONFIRMATIONSLÄSNING
Equmeniakyrkorna i Örebro planerar en gemensam 
konfirmationsläsning till hösten. Vi inbjuder till en 
informationsträff den 10 maj kl. 18.00 i Betelkyrkan. Mer 
information kan du få av Elin Westöö, Paul Enlund eller 
Katarina Linderborg. 

”VÅRVINDAR OCH LIVSGLÄDJE” – 
VÅRCAPRICE
Vårcaprice blir det traditionsenligt i Betlehemskyrkan 
den 18 maj kl 19.00 med bla Betlehemskyrkans kör, 
Sturekören och Bk-blås. Det är ett samarrangemang med 
Diakonia och Bilda. Efteråt serveras ”Körens Godaste 
Kakbuffé” för 50 kronor/person i Sturegården. Kollekt 
tas upp till Diakonias verksamhet. Varmt välkommen!

KÖR- OCH FÖRSAMLINGSRESA TILL 
FINSPÅNG 
Betlehemskyrkan ordnar en kör- och församlingsresa till 
Finspång där kören kommer att sjunga i gudstjänsten. Vi 
kommer att åka buss och på hemvägen äta på Tjällmo 
gästgiveri. Pris för resa och lunch ca 350:-.  
Anmälan till Betlehemskyrkan senast 18 maj.
De som väljer att stanna hemma i Örebro är välkomna att 
fira gudstjänst i Betania kl 10.00

GEMENSAMMA GUDSTJÄNSTER I SOMMAR
Under juli och fram till 7 augusti har Equmeniakyrkorna 
i Örebro gemensamma gudstjänster på förmiddagen. Se 
program! Vill du hellre gå på gudstjänst på kvällstid har 
Haga ”Sommarkväll i Haga” kl 18.00 varje söndagskväll 
26 juni – 7 augusti. Caféet öppnar kl. 17.00 så då kan du 
börja kvällen med fika. 
 
PILGRIM I STA´N
För tredje året anordnas ”Pilgrim i sta´n” veckan 
efter Midsommar, då vi inbjuder dig att gå en 
Pilgrimsvandring runt om i Örebro och upptäcka att 
det inte bara  är sten och asfalt när vi vandrar i sta´n, 
Det finns vatten och gröna parker också. Start kl 9.00 
i Betlehemskyrkan. Orkar du inte vandra, ta chansen 
att komma till Sturegården på eftermiddag/kväll där vi 
äter middag kl 17, firar Pilgrimsmässa kl 18 och har 
ett intressant föredrag kl 19 av den ”Medvandrare” vi 
haft under dagen. För matlagarnas skull önskar vi att du 
anmäler ditt deltagande i middagen senast dagen innan på 
tel 072 565 24 60 eller  
på mail betlehemskyrkan.orebro@telia.com 
Kom och var med en dag, två, tre eller alla! Hela eller 
delar av dagen. Precis som det passar dig bäst. Mer 
information finns i resp. kyrka eller på Betlehemskyrkans 
hemsida: www.betlehemskyrkan.nu 
 
 

BETLEHEMSKYRKANS KÖR
24 augusti kl 19.30 startar Betlehemskyrkans kör sina 
övningar inför höstterminen. Kören övar varje vecka och 
sjunger ungefär en gång/månad i gudstjänsten. Vill du 
vara med är du hjärtligt välkommen. 
Ledare är Kersti Esselwall-Smårs. 

GEMENSAM UPPTAKTSHELG
4 september kl 10.00 har vi Höstupptakt i respektive 
kyrka; Betlehem och Betania, därefter sammanstrålar vi 
för att ha en trevlig eftermiddag tillsammans. 

KOM IHÅG DIN FÖRSAMLING I SOMMAR
Sommar är för många semester och resor åt många 
håll. Sommar är också tiden då vi har gemensamma 
gudstjänster i Equmeniakyrkorna och därmed får in 
mindre kollekt till den egna församlingen. Men utgifterna 
tar inte semester, löner ska betalas, fasta utgifter ska 
betalas, så skicka gärna in pengar på församlingens Bg 
eller Swish så att kassören får en sommar utan för mycket 
oro. 
Betlehemskyrkan Bg 869-2410 Swish 123 680 21 85
Betaniakyrkan Bg 463-3517 Swish 123 512 84 75

FÖRSAMLINGSFORUM
Den 19 maj  kl 17.00-20.00 är det församlingsforum 
i Betaniakyrkan. Tema: därför firar vi gudstjänst. Om 
flödet, samling, ordet, delande och sändning. Soppa och 
smörgås serveras.

GÖKOTTA
Kristi himmelsfärdsdag firar Betaniakyrkan tillsammans 
med Olaus Petri församling Gökotta. Välkommen till 
Venastugan i Rynningeviken torsd. den 5 maj kl. 7.00. 

PILGRIMSVANDRING FÖR FRED
Lörd den 14 maj kl 10.00 till 13.00 är det 
Pilgrimsvandring tillsammans med Örebros 
interrreligiösa råd. Medverkar gör Jens Fransen, Svenska 
kyrkan, Elin Westöö och Katarina Linderborg.

GRILLKVÄLLAR I SOMMAR
Betaniakyrkan har vissa  söndagar grillkvällar  
kl 18.00 där man kan  umgås och fira en enkel andakt.  
Grillkvällarna syns i predikoturer, annonsering  och 
program.  Preliminärt 26 juni, 10,24 och 31 juli.  
Om du vill hjälpa till med grillning, fika eller andakt så 
hör av dej till Elin Westöö, tel 073-651 48 62.  
Ta med eget att grilla! 
Grill, glöd, saft, kaffe och te finns på plats.

BETANIAKYRKANS KYRKSKJUTS 
För bilskjuts!  Avresa 30 minuter före gudstjänstens  
början från Betaniakyrkan till aktuell gudstjänstlokal.  
Kontakta Elin Westöö tel 073-651 48 62
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Stadsmissionen i Örebro

Det är nog inte många örebroare 
som missat att Stadsmissionen 
startat i Örebro. Stadsmissionen 
är en organisation för att hjälpa 
utsatta människor i samhället och 
vill göra Örebro till en ”varmare 
och mänskligare stad”.

Visionen är att fler människor ska 
”få makt att forma sina liv och få 
tillgång till bostad, utbildning och 
arbete. Den som saknar kärlek och 
värme ska alltid få möta det hos oss”, 
läser jag i deras vision för arbetet. 
”Örebro Stadsmission är en 
idéburen organisation som arbetar 
med utgångspunkt i den kristna 
och humanistiska värdegrunden”. 
”Därför verkar vi i nära samspel 
med alla de krafter, från politik 
till näringsliv, som tillsammans 
kan främja mänskligare villkor”, 
läser jag vidare i Stadsmissionens 
verksamhetsidé. 
 
V D FÖR STADSMISSIONEN i Örebro 
är Monica Gunnarsson som började 
arbeta 22 mars i år. Monica har 
tidigare arbetat i Uppsala, inom 
läkemedelsindustrin, de senaste 
15 åren som Sverigechef, men är i 
grunden sjuksköterska. Jag träffar 
henne på ett provisoriskt kontorsrum 
i centrum, i väntan på ett nytt kontor. 
Stadsmissionen söker fortfarande 
lokaler för sin verksamhet.  
Monica är född i Skåne och det är 
ett märkligt sammanträffande att 
hon bott i lilla Eslöv, i Skåne, där 
jag är uppväxt. Hennes pappa var 
pastor inom frikyrkan Evangeliska 
Fosterlandsstiftelsen, EFS. Han 
arbetade som pastor i EFS-kyrkan 
i Eslöv när Monica föddes i början 
på 60-talet.  Hon bor i Vretstorp, där 
hon också bott under uppsalatiden, så 
hon har inte behövt att flytta. 
Jag frågar Monica varför hon sökte 
jobbet och hon svarar att hon ville 
arbeta med Stadsmissionen för att 
den kommer att ha stor betydelse 
för enskilda människor, staden och 
regionen. 
 
HON BERÄTTAR OCKSÅ att hon fått 
mycket respons från olika håll. 

För att få lite historik om Örebro 
Stadsmission så började idén ta 
form våren 2014 då Svenska kyrkan 
satte igång en utredning. År 2015 
var utredningen klar och den visade 
att det fanns ett behov av en sådan 
organisation och det tillsattes en 
styrgrupp från Svenska kyrkan och 
de flesta frikyrkor i sta´n.

DEN 30 NOVEMBER 2015 bildades 
Stadsmissionen som en idéell 
förening av Svenska kyrkans 
församlingar och de flesta 
frikyrkoförsamlingarna i Örebro. 
I olika delar av Sverige finns det 
10 självständiga föreningar där 
Örebro är den sist startande men det 
finns också en paraplyorganisation 
där Örebro Stadsmission söker 
medlemskap. 
- Vi vill bl a starta olika sociala 
företag som fyller flera syften, 
som t ex att de som står långt ifrån 
arbetsmarknaden ska få jobb, t ex i 
Second hand-affären, och lära sej ett 
yrke, t ex jobba i cykelverkstad, som 
Stadsmissionen planerar, för att hitta 
jobb. 
 
SECOND HAND-AFFÄREN på 
Köpmangatan 31, vid gallerian 
Krämaren och Vågen,  startade redan 
7 april och är den enda som är på 
gång. Det andra projektet som är 
på gång är ”Reemake”, som är en 
återbruksverkstad för att ge både 

människor och varor en andra chans, 
berättar Monica entusiastiskt. 
Monica fortsätter att berätta att 
Stadmissionen inte enbart vill ge 
jobbskapande åtgärder utan också bli 
en mötesplats för människor och hon 
berättar att Stadsmissionen också 
planerar att öppna ett café, centralt 
i Örebro, där människor kan mötas, 
bara de hittar lämpliga lokaler. 
Sen finns ju redan befintlig 
verksamhet i Örebro, som Ria-
Dorkas och Café Deed, och den 
verksamheten ska finnas kvar, 
men gå in i Stadsmissionens 
organisation. Projektet Vinternatt, 
som är ett härbärge för EU-migranter 
under årets kallaste period, som 
funnits i Örebro i två år, ska gå in i 
organisationen och ett nytt projekt 
som kallas Crossroads, med hjälp, 
stöttning och information till EU-
migranter i Örebro.  

TILL DESSA MÅNGA verksamheter 
behövs det mycket volontärer, alltså 
människor som arbetar frivilligt! 

Text INGRID rUDELIUS

Second hand-affären
Öppettider

Månd – Fred kl 10.00-18.00 
Lörd 10.00-16.00 
Sönd 12.00-16.00 

Inlämning hela veckan!
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Equmeniakyrkorna inbjöd 
gemensamt till temakväll om 
invandring och flyktingmottagande 
den 12 april i Betaniakyrkan.

PROFESSOR Marie Demker föreläste 
om värderingsförskjutningar i 
svenskarnas förhållningssätt till 
invandring. Hon visade utifrån 
statistik och sin forskning att vi 
hyser en beredvillighet att välkomna 
nyanlända samtidigt som vi i media 
tar del av en mycket mer restriktiv 
hållning. 

HELA MEDIABILDEN förändras 
drastiskt. Svenskarnas läsning av 
”morgontidningen” minskar. Under 
lång tid läste 90% en morgontidning. 
Det har plötsligt sjunkit till 50%. 
Våra nya sociala medier sprider 
mer av ”tyckande” än journalistik. 
Detta får stor spridning. Allt fler 
nyhetstrådar skrivs utan journalistisk 
ambition eller etik. Många gånger 
förekommer ren desinformation. 
Kunskap är viktigt och slår igenom i 
undersökningarna. Mer välutbildade 
har en mer nyanserad bild av 
invandring och kulturmöten än 
personer med kortare utbildning. 
Trots att god kunskap finns och 

förmedlas kan ”kunskapsresistens” 
uppstå. Fakta hjälper inte då redan 
”folk vet hur det är”. 

Marie Demker poängterade 
ytterligare vikten av kunskap och 
definierade tre begrepp som lätt 
blandas samman.

- Rasism är en ideologi som 
förespråkar hållning ”enbart på 
grund av påstådd rastillhörighet. 

- Främlingsrädsla, xenofobi,  är en 
attityd som grundar sig på ovilja 
eller rädsla för det man upplever som 
främmande. 

- Invandringsmotstånd är en åsikt, 
man tycker helt enkelt t ex ”att det 
kommer för många”, vilket ca 40-
45% ”tycker”.   Motståndet mot 
invandring har minskat från 61% år 
1990 till 43% 2014!

ETT PANELSAMTAL följde under 
ledning av Helen Friberg, Regional 
kyrkoledare i region Svealand. Ett 
80- tal närvarande lyssnade med stort 
intresse till många goda synpunkter 
och inlägg. Björn Cedersjö från 
Sveriges Kristna Råd delade från sitt 
nationella perspektiv många positiva 

Om invandring  
och flyktingmottagande

Text PAUL ENLUND

impulser som kommer från kyrkor 
och samfund  landet runt. Raad 
Lazo, diakon i Mikaels församling 
berättade om sitt arbete med ny-
svenskar utifrån sin erfarenhet av att 
komma från en annan kultur. 

ROSE-MARIE Frebran vittnade 
om det stora engagemang som 
nu kanaliseras genom Örebro 
Stadsmission där man så tydligt 
vill stå för ”alla människors lika 
värde”.  Anna Jakobsson, chef 
för kommunens mottagande av 
ensamkommande barn berättade 
om ett väl organiserat arbete där 
de som kommer faktiskt möter 
ett gott mottagande medan att det 
i stadsdelarna självfallet kan se 
besvärligare ut och där kommunen 
inte har samma överblick.  Helen 
Friberg berättade själv om det stora 
engagemang hon möter genom besök 
i Equmenia-församlingar runt om i 
region Svealand. 

”Pilgrim i sta´n” anordnas 
veckan efter Midsommar, 
då vi inbjuder dig att gå en 
Pilgrimsvandring runt om 
i Örebro och upptäcka att 
det inte bara är sten och 
asfalt när vi vandrar i sta´n, 
Det finns vatten och gröna 
parker också.  
Start kl 9.00 i 
Betlehemskyrkan.

Pilgrim i 
stanFoto KATARINA LINDERBORG och INGRID RUDELIUS


