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Norrgala för Världens Barn 4 oktober

Alltför många av världens barn lider av fattigdom eller 
andra svåra förhållanden. Att det är viktigt att ge stöd vet 
vi - för vi kan och vi har råd. Detta är en fantastisk ”folk-
rörelse” som ger många en möjlighet att faktiskt göra en 
insats för medmänsklighet. Örebro visar ett fantastiskt 
engagemang inför årets insamling. En kavalkad av före-
tag, föreningar, politiska partier  och olika arrangörer be-
rättade med entusiasm om sina planer vid upptakten som 
hölls på Slottet. Örebro är 2:a i insamlingsligans kategori 
”större stad” och strax efter Eskilstuna som lett flera år. 
Under ledning av Josefin Stålbert finns det anledning att 
tro att det kan ändras. 

Vill Du vara med och ”skramla” på stán? Ta med dig någon och bestäm när ni vill gå. Hela v 
39 och 40 är insamlingsveckor.  Hör av er till Paul Enlund så bokar han in er i ett ”pass”. 
Tisdag 4 oktober kl 18 öppnar vi dörrarna till 2016 års NORRGALA. 
Vi gör det tillsammans med Olaus Petri-kyrkan, hembygdsföreningen, Bilda och lovar ett di-
gert program. Anders Lennartsson från Nikolaikyrkan sjunger tillsammans med Jenny Nord-
ström. Ingela Reinholdsson, Ninna Gyllander och Andreas Gyllander  m fl är på gång. Huvud-
numret är förstås själva insamlingen och vi hoppas på ett gott insamlingsresultat för Världens 
Barn och bra Norr-bidrag till hela Örebro´s slutresultat.  
Se kommande affischering.

Öppen Gemenskap
Öppen Gemenskap – Bjud med en 
vän! Det kostar dig 40:- för “din 
gäst”. Värdet går ju inte att be-
räkna. Vi vet dock att initiativet 
var toppen, så anmäl dig och en 
vän i god tid! Öppen Gemenskap 
är ett initiativ av ungdomar i Be-
taniakyrkan. De inbjöd för ett år 
sedan till lunch och gemenskap. 
Nu fortsätter gruppen och inbjuder 
alla åldrar två tillfällen i höst. 

Lördag 1 oktober kl 13 – Anmälan senast 28/9 
Lördag 19 november kl 13 Anmälan senast 14/11
Anmälan skickas till paul@betaniakyrkan.se eller till expeditionen på 019-310290. 
Om inte någon lyfter på luren – prata gärna med telefonsvararen!
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Norrdagen - lördag 17 september
Det blir folkfest i Norrbyparken - tillsammans med föreningslivet och ÖBO 
deltar vi från Betaniakyrkan. Kom och var med i allt som bjuds och delas. I och 
med Norrdagen startar församlingens engagemang i årets insamling till Värl-
dens barn. Vi kommer ha information både om kampanjen, Betaniakyrkan och 
även ha försäljning.
Ditt bidrag behövs i form av varor till försäljningen, gärna något hemproducerat 
ätbart.(ej loppisvaror)

Varorna kan lämnas i ”Betanias hörn” i Norrbyparken eller senast kl 10.00 sam-
ma dag i Betanias kök.
Framför allt behövs din närvaro, du kanske vill skramla med bössa eller helt 
enkelt finnas med bland människorna som bor på norr.

Bårtäcke i Betaniakyrkan
Ett bårtäcke är ett vackert utformat 
täcke som används vid begravning-
ar och läggs över kistan. Det  ersät-
ter blomsterdekoration på kistan. 
Bårtäcket medger också att själva 
kistan med fördel kan väljas av 
enklaste slag. Det finns många skäl 
för den som önskar att bårtäcke ska 
användas. Det är vackert,  miljö-
vänligt och ekonomiskt. En kista 
kan kosta från några tusen kronor 
och uppåt finns ingen gräns och 
därtill kistdekorationen. Bårtäcken 
finns numera i allt fler kyrkor.
Betaniakyrkan har beslutat att in-
förskaffa ett bårtäcke. En arbets-
grupp förbereder och har kontaktat 
textilkonstnären Pia Nordlund för 
arbetet. Hon kommer presentera ett 
täcke i miniatyr för att ge en upp-
fattning om färgval och utform-
ning. Vi har startat en insamling 
för att bekosta inköpet. Var med 
och ge ett bidrag till denna kloka 
investering! Använd gärna Swish 
nr: 123 512 84 75 eller Plusgiro. 
11 73 82-2. Märk din inbetalning 
”Bårtäcke”.
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Skaparglädje
11-18 september anordnas en utställning av akvareller, broderier, snickerier, 
sniderier, foto m.m. i Sturegården. Utställningen är tänkt som inspiration och 
upptakt för ”Äntligen Tisdag” som startar 20 september. (Läs mer nedan)

Äntligen Tisdag!
Äntligen Tisdag! smörgåsbordet där du kan välja en eller flera aktiviteter att 
delta i. Förmiddagarna med vandring i den vackra naturen runt Betlehems-
kyrkan, eller samtal över handarbetena i Sturegården. Lunchbön och lunch till 
självkostnadspris. (anmälan till lunchen önskas)
Sista tisdagen i månaden få vi lyssna till ”Berättelsen om…..” olika personer 
delar med sig av sin berättelse. Var tredje tisdag funderar vi över ”Vad berät-
tar texten?” ett Bibelstudium utan religiösa glasögon. I övrigt är det öppet för 
nya förslag på gemensamma aktiviteter som du är intresserad av. 

Upptäck Nu!
Två lördagar i höst inbjuder vi till en utflyktsdag för barn och vuxna, där barn 
kommer i sällskap med en vuxen. Samling vid Betlehemskyrkan kl 10.00 sedan 
tar vi oss ut mot Oset-Rynningeviken där vi kommer att ha olika aktiviteter som 
är inspirerade av scouting. Var och en tar med sig matsäck, det kommer att fin-
nas möjlighet att grilla. Vi håller på fram till 13.00.
Lördagarna 17 september och 15 oktober kl 10-13. 

Sturekören och Engelkören
Från och med höstterminen 2016 kommer vi utöka barnkörsverksamheten i 
Betlehemskyrkan. Satsningen gör att vi kan erbjuda både yngre och äldre barn 
att sjunga i kör. Vi ser ett intresse från barn i F-klassen samt även att de äldre 
barnen vill fortsätta och det ska vi försöka möta. Därför bildar vi till hösten två 
barnkörsgrupper:
Engelkören: Onsdagar kl 15.30 – 16.30 för dej som går i åk 3 – 6
Sturekören: Onsdagar kl 16.00 – 17.00 för dej som går i F-klassen – åk 2

Sånger som förändrar
2016 års körprojekt i Betlehemskyrkan är ett angeläget material med blandade 
sånger i arrangemang av Carin Åkesson. Musik och text uttrycker kärlek och 
glädje över livet men bär också på drömmar och längtan. Sångerna är samlade 
från många länder och tider och bär alla en berättelse om förändring och utma-
ning. Satsningen med ”Sånger som förändrar” är ett samarbete med Equmenia-
kyrkornas hjälporganisation Diakonia som önskar väcka både sångare och åhö-
rare att se och vara med i kampen för rättvisa, fred och frihet för alla människor. 
Projektet är ett samarrangemang med Studieförbundet Bilda.
Övningar: 6 onsdagar med start 21/9 kl 19.00 samt en intensivövning Söndag 
9/10 kl 13.00-16.00 Konsert: Söndag 30/10 kl 18.00 
Ledare och kördirigent: Kersti Esselwall-Smårs. Anmälan till Bilda: www.bil-
da.nu/sangersomforandrar Anmälningsavgift: 150 kr/pers.

Under Ytan
Torsdagar ojämna veckor, med start 
den 15 september, är du välkommen 
till en samtalskväll i Betlehemskyr-
kan omkring kommande söndags 
texter och teman. Vi startar kl. 18.00 
med att äta en god vegetarisk soppa, 
därefter samtalar vi omkring ”dagens 
text”. Kvällen avslutas med en enkel 
nattvardsandakt och är slut kl. 20.00
För soppkokarnas skull, var vänlig 
och anmäl ditt deltagande senast da-
gen innan på lista som finns i Sture-
gården, ring exp 32 38 61, eller maila 
betlehemskyrkan.orebro@telia.com 

Pilgrimsvandringar
Människan består av kropp, själ och 
ande. Pilgrimen vandrar så att krop-
pen får röra på sig. Pilgrimen vand-
rar långsamt så att själen hänger med. 
Pilgrimens vandring är en vandring 
där samtalet handlar om andliga ting. 
Samtidigt som vi gör en vandring gör 
vi en inre vandring genom samtalet 
med varandra. Utifrån dagens tema 
och våra egna erfarenheter, med in-
spiration från Bibelordet och de plat-
ser vi stannar på, samtalar vi om vad 
som är viktigt för oss i livet. 
Lördagsvandringar 10 september och 
12 november kl 10-13. Start på Stor-
torget vid Engelbrektsstatyn. Ta med 
matsäck. 
Vandring i stadsparken 13 september 
kl 19-20. Start vid soffan.
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Församlingsforum i Betaniakyrkan
Betaniakyrkans Församlingsforum är tillfällen då vi vill tänka och reflektera en smula mer på djupet. Vi har valt att lägga 
tre sådana samlingar i anslutning till våra ”kl 16-gudstjänster” - den tredje söndagen i månaden. Vi känner som försam-
ling stora behov av att orientera oss inför framtiden. 
18/9 - Vart är vi på väg - Det handlar om ”församlingsutveckling”.  
Församlingsledningen har som ett led i egen reflektion inför framtiden bett Region Svealand om hjälp och vägledning. 
I ett första möte i maj då vi kallat församlingsutvecklare Christer Hambre fick vi ta del av tankegångarna och i försam-
lingsledningens möte i juni fattades beslutet att inbjuda församlingen till ett möte med Christer, som introducerar och 
utmanar med hjälp av Equmeniakyrkans material FÄRDVÄG. 
16/10 - ”Känsligt läge - Min berättelse om homosexualitet”. Vi lyssnar till tre röster som  delar sina personliga berät-
telser. Det är personer som är relativt väl kända i Betaniakyrkan där redan stor värme och vidsynthet finns. 
Mycket finns att läsa och att diskutera. En förutsättning för att kunna dela det som är djupt känsligt är viljan att lyssna 
och förstå utan att anklaga eller förebrå. Vi möter....
- Lasse Vallmoss - att förstå sig själv, sin sexualitet och processen att acceptera den.
- Noomi  Tönnäng - Om min väg från oreflekterad rädsla till respekt o djup vänskap 
- Anders Bernspång - att vara förälder till homosexuella barn.
”Känsligt läge” får inleda vår reflektion och vars och ens upplevelse och erfarenhet 
ska mötas med samma respekt. Målet är inte att alla ska ha samma uppfattning men 
att vi kan komma fram till en gemensam hållning. 
20/11 - Församlingsutveckling - fortsättning. Processen går vidare och församlings-
ledningen  kommer närmare introducera innehållet för detta församlingsforum.
Paul Enlund 

Längtar du efter Sinnesro?
Tillsammans med andra och med Gud söker vi Sinnesro i Stillhetens 
rum, måltidsgemenskap, meditationer och rörelse, genom att skapa, 
vandra, prova massage m.m.
Du ges möjlighet att avgränsa tiden och upptäcka närvaron i nuet. 
Du får sätta en parentes kring tidsutrymmet. En parentes bakåt – som 
avgränsar det som varit tidigare – en parentes framåt – en gräns mot 
det som ska komma.
Fredag 28-29 oktober. Startar kl 14.30 och avslutas lördag kl 15.30. 
Kostnad för mat och arbetsmaterial 300: -. Vi äter alla måltider till-
sammans i Betaniakyrkan. Betalas kontant i Betaniakyrkan. 
Anmälan senast 9 oktober till 
Noomi Tönnäng tel. 08-58 00 31 44 eller  
noomi.tonnang@equmeniakyrkan.se Ange vid anmälan om du be-
höver specialkost. Ta med oömma kläder. Detaljprogram och övrig 
praktisk information får du i samband med din anmälan. 

Veranda - en mötesplats i dialoganda
I Vernada möts som individer och som grupp, vi delar liv, kunskaper 
och erfarenheter. Veranda vill också vara en plats för vila och måltids-
gemenskap, en plats att längta till och en plats att orka gå vidare ifrån. 
12 september kl. 18.00 – senast kl. 21.00 startar en ny termin i Beta-
niakyrkan och vi samverkar med Studieförbundet Bilda. Höstens teman 
kommer vi överens om när vi möts. Vi möts varannan måndag. 
En samling i Veranda ser ut så här:
Vi möts kring te och macka
Inledning med landaövning och delning
Arbete med kvällens tema 
Stillhetens rum 
Längtar du efter fördjupning, gemenskap och nya erfarenheter ta kon-
takt med Noomi Tönnäng, 0721-82 42 55 eller noomi@tonnang.com 



I Betaniakyrkans gudstjänst den 13 november och 
i Betlehemskyrkan den 20 november aktualise-
rar våra båda församlingar Globala veckan. Frå-
gorna bränner och efter framgången i Klimatmötet 
i Paris i december behöver vi i också i vårt land leva 
upp till avtalet och sporra andra att göra detsamma.  
Vid båda gudstjänsterna predikar Björn Cedersjö från 
Sveriges Kristna råd och hjälper oss att ställa in fokus 
på detta. 
Jord att leva på – mänskliga rättigheter i klimatförändringarnas spår
Har jorden råd med oss? Det skulle krävas mer än tre jordklot om alla män-
niskor i världen skulle leva som vi i Sverige. Kyrkornas globala vecka 2015 
– 2016 vill sprida kunskap om hur klimatförändringar påverkar förverkligandet 
av mänskliga rättigheter och ge människor förutsättningar att fatta beslut och 
agera för en rättvis klimatpolitik.
Som kyrkor och organisationer tar vi hotet mot vår planet på allvar. Utan att 
tappa mod eller hopp vill vi vara med och skapa en hållbar och rättvis värld. 
Välkommen att delta i gudstjänster och bön under Kyrkornas globala vecka!
Naturresurskontot är övertrasserat. Är vi beredda att förändra vår livsstil? Män-
niskans utsläpp av växthusgaser påverkar klimatet kraftigt. Trots att det främst 
är människor i de rikare delarna av världen som skapat och fortsätter att skapa 
problemen är det fattiga människor som drabbas först och värst av klimatför-
ändringarna. Det gör klimatfrågan till en av vår tids viktigaste rättvisefrågor. 
Vi finns tillsammans på den här planeten som en mänsklighet. Våra handlingar 
påverkar andras möjligheter att leva ett gott liv. Därför är det viktigt att se på 
klimatförändringarnas konsekvenser ur ett människorättsperspektiv.
Klimatexperten Mohammad Shamsuddoha från Bangladesh fick frågan om det 
var kört. Han svarade: ”Inte om invånarna i de rika länderna sätter tryck på sina 
ledare att agera”. På samma sätt som vi i nattvarden delar brödet med varandra 
så delar vi på jorden. När brödet delas räcker det åt alla. Vi människor är ska-
pade medskapare och framtiden är möjlig att påverka! Förmågan att tänka stort 
och radikalt behövs – men också de små enskilda stegen.
Läs mer på www.globalaveckan.se
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Tack Elin Westöö!
Stort tack för vad du har delat med oss 
under din tjänst som pastorskandidat 
och nu som pastor! Du har lämnat 
viktiga avtryck och vi har tagit emot 
dina tankar och initiativ, bl a Öppen 
Gemenskap, BELLS och förvaltandet 
av Betaniakyrkans Småbarnscafé. Du 
har predikat med engagemang och 
fått stor uppskattning för dina ord 
och med din förmåga till goda sam-
tal har du betytt mycket för många.  
Nu önskar vi dig all glädje, frimodighet 
och Guds välsignelse i din nya tjänst som 
församlingsföreståndare i Sköllersta.  
Vi ser fram emot att uttrycka vårt tack 
direkt till dig i samband med  Guds-
tjänst och kyrkkaffe den 18 septem-
ber.

Paul Enlund

Skördefest 1 oktober
Traditionsenligt inbjuder Betlehemskyrkan till Skördefest 
med försäljning av frukt, grönsaker, sylt, saft, hembakat. 
Det blir Loppis, Lotterier och kaffeservering. Nytt för i år är 
att vi på något sätt försöker göra Skördefesten tillsammans 
med den ortodoxa gruppen som firar sina gudstjänster i Bet-
lehemskyrkan första och tredje lördagen i månaden. Därför 
vet vi i nuläget inte vilken tid på dagen Skördefesten blir, 
men håll utkik på affischer och i annonser. 
Alla bidrag av hembakt bröd, hemkokt saft och sylt, hem-
odlad frukt och grönsaker mottages tacksamt.
Behållningen går till Diakonia. 

Kyrkornas Globala vecka 13- 20 november
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Betaniakyrkan
Program

September 
2 Fred 14.00 Betaniaakvarellen, terminstart 
4 Sönd 10.00 Nattvardsgudstjänst.    
  Paul Enlund och Roger Samuelsson
8  Torsd 8.30 Morgon med Gud - andakt och för
  middagscafé
9 Fred 14 Betaniaakvarellen  
10 Lörd 10.00 -13.00 Pilgrimsvandring - 
  Start vid Engelbrektstatyn, Stortorget,
  medtag matsäck    
11 Sönd10 Gudstjänst   
  Göran Andreasson och Paul Enlund 
12 Månd 18.00 Veranda - terminsstart
13 Tisd14 ”Café tisdag: ”Innanför murarna”
  Roger Blomberg, fängelsepastor. 
13 Tisd 18 Kyrksyjuntan terminstart  
16 Fred 14 Betaniaakvarellen  
17 Lörd11.00 -14.00 Norrdagen i Norrbyparken  
18 Sönd 16 Gudstjänst 
  Paul Enlund, Christer Hambre
  Voxette
  Elin Westöö avtackas. 
    17.45-20.00 Församlingsforum - 
  Församlingsut veckling 
  Christer Hambre / P Enlund   
24 Lörd 10.30 Andakt på Klosterbacken 
25 Sönd 10.00 Gudstjänst  
  Roger Samuelsson, 
  Lennart Davidsson
27 Tisd 10 Sångandakt på Norrby Senior   
 18  Kyrksyjuntan  
30 Fred 14 Betaniaakvarellen  

OktOber  
1 Lörd 13 Öppen Gemenskap. Lunch
2 Sönd 10 Nattvardsgudstjänst 
  Paul Enlund, Karin Svärdh och barn
 18.00 Se framtiden i vår historia Del 1.
  Samling i Betelkyrkan 
  Raijan Ganda Mall, Sören Carlsvärd, 
  Paul Enlund 
 
4 Tisd 18 Norrgala för Världens Barn. 

  Se affischering. 
8 Lörd  Region-Fest i Equmeniakyrkan.   
  Karlskoga Folkhögskola. Se info. 
9 Sönd 10 Gudstjänst Tacksägelsedagen.  
  Insamling till Equmenia - 
  ungdomsarbete 
  Paul Enlund m fl. 

11 Tisd 14 Café Tisdag; ”Kyrkbänken” 
  ett sångprogram med Lasse Svens-
  son, Svenska Frälsningsarmén 
  18 Kyrksyjuntan  
16 Sönd 16 Gudstjänst    
  Paul Enlund. Sång av Svart På Vitt. 
    17.45-20.00 Församlingsforum: Känsligt 
  läge - Min berättelse Se artikel 
18 Tisd 10 Närkepoeterna 
22 Lörd 10.30 Andakt på Klosterbacken  
23 Sönd 10 Gudstjänst 
  Bengt Jansson m fl 
25 Tisd 10 Sånandakt på Norrby Senior
28-29 Fre-Lör Sinnesro-dygn. Anmälan. 
  Info-folder finns att få i  
  Betaniakyrkan Se artikel 
30 Sönd 10 Gudstjänst 
  Paul Enlund, Noomi Bjerså m fl. 

Varje vecka i Betaniakyrkan
Bön i Betania 
Måndagar kl 16.00 
Morgon med Gud - andakt och förmiddags-café 
Torsdagar kl 8.30 
 
Kyrkkaffe - serveras efter varje gudstjänst

Församlings
NYTT

Vi gratulerar
Harald Lundberg 95 år 21 nov.
Folke Åström 80 år 29 nov.

Programmet fortsätter på sid. 8
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Betlehemskyrkan
Program

September
04 Sönd 10.00 Gudstjänst 
   Sören Alnehill, Maria Björkqvist,  
  Astrid Kraft
06 Tisd 10.00 Utflykt till Ragnar Arvidssons
  flöjtverkstad i Dormen
07 Onsd Barnkörerna startar för terminen
10 Lörd 10.00 Pilgrimsvandring, samling på 
  Stortorget. Ta med matsäck
11 Sönd 10.00 Gudstjänst 
  Tema ”Skaparglädje” 
  Katarina Linderborg, Maria 
  Björkqvist, Peo Sidblad
    11.30 Vernissage för Utställningen 
  ”Skaparglädje” i Sturegården. 
13 Tisd 10.00 Sy-och stickgruppen startar
  19.00 Pilgrim i parken
15 Tors 18.00 Under Ytan. Soppa och samtal
   omkring Luk 12:13-21
17 Lörd 10.00  Upptäck Nu!
  Utflyktsdag för alla åldrar.   
18 Sönd 10.00 Nattvardsgudstjänst 
  Katarina Linderborg, MajLis och 
  Christer Hultvall, Reidun och Gunnar 
  Carlsson
  Församlingsmöte efter kyrkkaffet
20 Tisd 10.00 Äntligen Tisdag! startar 
25 Sönd 10.00 Gudstjänst 
  Per Söderberg, Anna-Maria Hedin
27 Tisd 14.00 ”Detta är min musik” 
  Ragnar Arvidsson     
29 Tors 18.00 Under Ytan. Soppa och samtal 
  omkring Matt 18:7-10

OktOber
01 Lörd Skördefest
02 Sönd 10.00 Nattvardsgudstjänst 
  Katarina Linderborg, 
  familjen Kraft-Eriksen
 16.00 Konsert för Världens barn. 
  Kören Voxette
 18.00  Se framtiden i vår historia i Betel
08 Lörd Regionfest för region Svealand 
  på Karlskoga folkhögskola

09 Sönd 10.00 Gudstjänst för BARN och vuxna
  Sturekören och Engelkören, 
  Kersti Esselwall-Smårs, 
  Katarina Linderborg
  Insamling till equmenia
11 Tisd 14.00 Vad berättar texten?
13 Tors 18.00 Under Ytan. Soppa och samtal 
  omkring Luk 19:1-10
15 Lörd 10.00 Upptäck Nu! 
  Utflyktsdag för alla åldrar
16 Sönd 10.00 Gudstjänst 
  Johanna Karlsson, Katarina 
  Linderborg, Anders Eklund Carlsson, 
  Maria Björkqvist
23 Sönd 10.00 Gudstjänst 
  Roger Samuelsson, Roland Thapper
   18.00 Vägskäl 
  ”Och ändå är det murar oss emellan” 
  om judar, muslimer och kristna. 
  Erik Amnå

28 Tisd 14.00 ”Faror och förmåner av att bli äldre”  
  Äldrelots Melisa Hasanbegovic
27 Torsd 18.00 Under Ytan. Soppa och samtal 
  omkring Matt 18:21-35
28 Fred – 29 Lörd  Sinnesrodygn i Betania
30 Sönd 10.00 Gudstjänst
  Katarina Linderborg, Magnus Jonzon
 18.00 Konsert 
  ”Sånger som förändrar världen” 
  Projektkören, Kersti Esselwall-Smårs

Varje vecka i Betlehemskyrkan
Tisdagar    10.00 Äntligen Tisdag!
Onsdagar   15.30 Engelkören barn i åk 3-6
       16.00 Sturekören barn i F-klass – åk 2
       17.30 Bk blås
       19.30 Körövning

Kyrkkaffe - serveras efter varje gudstjänst

Programmet fortsätter på sid. 8
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NOvember 
5 Lörd 18.00 Taizémässa, Alla Helgons dag   
  Noomi Tönnäng, Paul Enlund 
6 Sönd 10.00 Nattvardsgudstjänst 
  Ljuständning till de avlidnas minne. 
  Noomi Tönnäng och Paul Enlund 
8 Tisd 14 Café Tisdag; ”Med Hurtigrutten 
  genom Norges fjordar och fjäll”. 
  Sören och Patricia Alnehill 
12 Lörd 10-13 Pilgrimsvandring 
  Start vid Engelbrektstatyn, Stortorget,
  medtag matsäck 
13 Sönd 10.00 Gudstjänst 
  i Kyrkornas Globala Vecka 
  Tema: ”Jord att leva på - mänskliga 
  rättigheter i klimatförändringarnas 
  spår. Björn Cedersjö m fl   
 
 18.00 Se framtiden i vår historia - Del 2 
  Hagakyrkan. Martin Lindé, Sören 
  Carlsvärd, Katarina Linderborg 
15 Tisd 10 Närkepoeterna   
16 Onsd 19 Adventskören övar  
19 Lörd 13-00 Öppen Gemenskap. Lunch
20 Sönd 16.00 Gudstjänst      
  Paul Enlund  
    17.45-20.00 Församlingsforum: Församlings
  utveckling fortsättning från 16/9.  
22 Tisd 10 Sångandakt på Norrby Senior 
 18 Kyrksyjuntan 
23 Onsd 19 Adventskören övar  
26 Lörd 10.30 Andakt på Klosterbacken  
27 Sönd 10.00 1:a Advent - Gudstjänst
  Paul Enlund, Advenstkören m fl.  

November
01 Tisd 14.00 Vad berättar texten?
05 Lörd 10.00 Nattvardsgudstjänst i meditativ anda
  Katarina Linderborg, Maria Björqvist
06 Sönd 10.00 Gudstjänst med ljuständning 
  för de som avlidit under året
  Katarina Linderborg, Maria 
  Björkqvist, Ragnar Arvidsson
10 Tors 18.00 Under Ytan. Soppa och samtal 
  omkring Luk 12:35-40
12 Lörd 10.00  Pilgrimsvandring. Samling på 
  Stortorget. Ta med matsäck
13 Sönd 10.00 Gudstjänst
  Katarina Linderborg, Maria 
  Björkqvist
  Efter kyrkkaffet Församlingsmöte
    18.00 Se framtiden i vår historia i Haga
20 Sönd 10.00 Gudstjänst i Globala veckan
  Björn Cedersjö, Alf Rikner
22 Tisd 14.00 Vad berättar texten?
24 Tors 18.00 Under Ytan. Soppa och samtal 
  omkring Matt 21:1-9
27 Sönd 11.00 Adventsgudstjänst
  Katarina Linderborg, Kersti 
  Esselwall-Smårs,  Kören, 
  Engelkören, Sturekören, Bk blås
29 Tisd 14.00  ”Fem månader i det heliga landet” 
  Katarina Linderborg 

Församlings
NYTT

Till vila
Dagmar Ekblad 
Född 31 oktober 1920
Död 20 juni 2016

Fortsättning Program
       Betaniakyrkan     Betlehemskyrkan
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Kyrkoårets texter sept-nov 

2016-09-04  15:e söndagen e. trefal-
dighet - Ett är nödvändigt 
Matt 11:28-30, 1 Kung 17:8-16, Apg 
4:32-35, Ps 123 
2016-09-11 16:e söndagen e. trefal-
dighet - Döden och livet 
Luk 7:11-17, 1 Kung 17:17-24, Upp 
2:8-11, Ps 107:18-22 
2016-09-18 17:e söndagen e. trefal-
dighet - Rik inför Gud  
Luk 12:13-21, Pred 5:9-15, 1 Tim 
6:7-11, Ps 49:6-12 
2016-09-25 18:e söndagen e. trefal-
dighet - Trons lyhördhet 
Mark 10:17-27, 5 Mos 30:11-16, Jak 
2:8-13, Ps 19:8-15 
2016-10-02 Den helige Mikaels dag 
- Änglarna 
Matt 18:7−10, Dan 10:15-19, Apg 
12:6-17, Ps 103:19-22 
2016-10-09 Tacksägelsedagen - 
Lovsång Matt 15:29-31, Jer 31:3-6, 
Upp 4:8-11, Ps 65:9-14 
2016-10-16 21:a söndagen e. trefal-
dighet - Samhällsansvar 
Luk 19:1-10, 5 Mos 24:17-22, Jak 
2:1-8, Ps 40:14-18 
2016-10-23 22:a söndagen e. trefal-
dighet - Frälsningen 
Mark 4:26-29, Neh 2:11-20, Rom 
5:15-21, Ps 62:10-13 
2016-10-30 23:e sön e. trefaldighet 
- Förlåtelse utan gräns  
Matt 18:21-35, Jes 64:6-9, Ef 4:29-
32, Ps 78:35-39 
2016-11-05 Alla Helgons dag - 
Helgonen Matt 5:13-16, Jes 60:18-22, 
Heb 12:1-3, Ps 126 
2016-11-06 Sö e. alla helgons dag 
- Vårt evighetshopp 
Joh 6:37-40, Job 17:15-16, 1 Kor 
15:35-49, Ps 116:1-9 
2016-11-13 Sö före domsöndagen 
- Vaksamhet och väntan 
Luk 12:35-40, Jes 51:4-6, 2 Kor 13:5-
9, Ps 139:1-18 
2016-11-20 Domsöndagen - Kristi 
återkomst 
Joh 5:22-30, Dan 7:9-10, Upp 20:11-
21:5, Ps 102:26-29 
2016-11-27 1 Advent ”Ett nådens år”
Matt 21:1-9, Sak 9:9-10, Upp 5:1-5, 
Ps 24

Aktuellt i Equmeniakyrkorna i Örebro
Vasakyrkan och Trefaldighetskyrkan går efter många och goda samtal samman 
i en församling. Vi önskar dem och den nya församlingen Guds välsignelse och 
följer fortsättningen med stort intresse. 
Tjänster:
Betelkyrkan: Magnus Kronberg installeras söndag 4 september som ny före-
ståndare. Sören Carlsvärd går under hösten in i pension.
Hagakyrkan: Ann-Louise Holmlind avslutar sin tjänst som föreståndare. Chris-
ter Johansson och Anders Fritzon kommer under vakansperioden ta ett pastoralt 
ansvar i församlingen. 
Betaniakyrkan: Elin Westöö har avslutat sin tjänst i församlingen och börjat 
som församlingsföreståndare i Larslundskyrkan i Sköllersta. 

Sorgegrupp
Equmeniakyrkorna i Örebro inbjuder 
gemensamt till samtalsgrupper där 
du som mist någon som stod dig nära 
får stöd och hjälp att arbeta med, och 
samtala om din sorg tillsammans med 
andra. Cirkeln sker i samarbete med 
Bilda och anmälan görs dit eller till 
respektive kyrka. Informationsfoldrar 
finns i din kyrka.

Region-fest 8 oktober
Equmeniakyrkan och Equmenia i Region Svealand inbjuder till gemensam Re-
gionfest på Karlskoga Folkhögskola. Festen innehåller samling för det regionala 
förtroenderådet och Equmenia Svealands regionstämma. Nytt för denna gång är 
att den även innehåller steg 3 i den styrelseutbildning för både församling och 
förening. Även den som inte är ombud på stämman och inte är med varken i det 
regionala förtroenderådet eller i styrelseutbildningen, är välkomna till festen och 
ta del av det program som erbjuds. På förmiddagen har alla samma program, med-
an eftermiddagen erbjuder olika alternativ. Under dagen  anordnar Equmenia en 
innebandyturnering parallellt med det övriga programmet. Deltagaravgiften är 
250 kr och gäller kostnad för mat och fika under dagen och  faktureras i efterhand.  
ANMÄLAN görs senast den 26/9 på: www.equmeniakyrkan.se/regionsvealand 
www.equmenia.se/svealand

Se framtiden i vår historia
Vad var det som ledde fram till att de olika frikyrkorna bildades på 1800-talet. 
Vilken historia är det som vi bär med oss från Metodismen, Baptismen och Mis-
sionskyrkan in i Equmeniakyrkan? Under två samtalskvällar i höst fördjupar vi 
oss i detta. 
2 oktober kl 18.00 i Betelkyrkan och 13 november kl 18.00 i Hagakyrkan.



Grillkvällar i Betania
Under juli anordnades 
det två grillkvällar med 
fokus på gemenskap i 
Betania kyrkan. Ett tju-
gotal personer träffades 
vi båda tillfällena för att 
grilla och umgås till-
sammans på gräsplätten 
bakom Betaniakyrkan. 
Det var trevliga och 
uppskattade sommar-
kvällar som avslutades 
med en kort andakt inne 

i kyrksalen för de som önskade. En trevlig tradition som förhoppningsvis fort-
sätter även nästa år! 

- 10 -

Pilgrim i sta´n
Omställning var huvudte-
mat för årets pilgrimsvecka 
”Pilgrim i sta´n” som inföll 
veckan efter midsommar. 
Under denna vecka utgår vi 
från Betlehemskyrkan och 
gör olika dagsvandringar åt 
olika håll i och utanför Öre-
bro. Vivalla, Oset, Oxhagen, 
Rynningeviken, Norr, ja det 
var varierande områden vi 
gick i. Vi gick i strålande 
sol och hällande regn och 
det var olika teman under 
huvudtemat Omställning vi 
reflekterade över under våra 
vandringar. Lars Lingius talade om att i många religioner är Pilgrimsvandringen 
ett tvång, någon gång måste man ge sig ut på en vandring, och då är det inte en 
liten vandring på några timmar i väl avvägd miljö som vi gör nu, det är dagar 
och veckor man går för att nå sitt mål. Inger Öhrn ledde våra tankar omkring 
Återbruk och hur vi kan bidra till att ta vara på jordens resurser. Tillsammans 
med Monica Gunnarsson och Rose-Marie Frebran från Stadsmissionen mötte 
vi invandrare och personer från Porten Dorkas och funderade över hur det är 
att vara ofrivillig vandrare, att helt enkelt inte ha någonstans att ta vägen. Detta 
speglades i nedslag i Bibeln och funderingar omkring de ofrivilliga vandrare 
som vi möter där. På fredagen fortsatte Sven Jansson att tillsammans med oss 
fundera över alla dessa klimatflyktingar som finns och på lördagen reflekterade 
vi tillsammans med Larsåke W Persson om när livet inte blir som vi tänkt oss. 
Efter dagens vandring och någon välbehövlig timmes vila serverades en god 
middag i Sturegården. Där slöt fler personer upp som inte hade haft möjlighet 
att vara med och vandra. Efter middagen och en enkel Pilgrimsmässa fick vi 
återigen lyssna till dagens Medvandrare som utvecklade de tankar och teman 
som vi hade samtalat över under dagen. 
Det var en intressant vecka med många möten med olika människor från olika 
håll och många möten i tankar och åsikter oss deltagare emellan. Förhoppnings-
vis återkommer pilgrimsveckan nästa år.
Veckan avslutades på söndagen med en Pilgrimsgudstjänst i Betlehemskyrkan. 

Höstupptakt
Sista helgen i augusti samlades Betle-
hemskyrkan och Betaniakyrkan till ge-
mensam höstupptakt. Efter att vi firat 
gudstjänst i respektive kyrka samman-
strålade vi i syrianska kulturcentret där 
Habib Dilmac och Behcet Barsom häl-
sade oss varmt välkomna. Vi fick slå 
oss ner vid dukade bord där det fanns 
placeringskort så att man inte satte sig 
i samma grupp och med samma män-
niskor man alltid umgås med, utan vi 
fick blanda oss med varandra. Under 
eftermiddagen fick vi lära oss en del 
av syrianernas historia och veta att där 
vi i väst hämtar vår identitet utifrån 
en etnisk grund så hämtar människor 
i Mellanöstern sin identitet utifrån 
en religiös tillhörighet och detta ger 
många gånger upphov till krockar när 
vi ska försöka förstå varandra. Vi tit-
tade på en film om Kosmopotilanism, 
en animerad dokumentär om att leva 
och verka tillsammans med främlingar 
i en gemensam värld, bortom rasism 
och främlingsfientlighet. Utseende 
och språk gör många gånger att vi 
missförstår varandra, och vi har lätt-
tare att lyssna till folk som ser ut som 
vi själva gör. Men det är viktigt att vi 
upprättar relationer med människor 
från andra kulturer, och då handlar det 
inte bara om att besöka andra länder 
eller äta annan mat, vi måste försöka 
förstå varandra på djupet. Till syvende 
och sist är vi alla döttrar av Lucy och 
kommer från Afrika avslutade Kofi 
Anan filmen. Tyvärr saknade filmen 
svensk text (vilket den hade haft när 
vi planerade dagen) och det gjorde att 
en del hade svårt att hänga med i reso-
nemanget, men filmen finns nu återi-
gen textad ute på svt play fram till 17 
november så där kan du se den igen. 
Efter ett besök i Maria-kyrkan och en 
liten tipspromenad i duggregnet sam-
talade vi utifrån de tankar som vi fått 
efter att ha lyssnat på Behcet och sett 
filmen. Många intressanta reflektioner 
lyftes under eftermiddagen och kom-
mer förhoppningsvis att finnas med 
som en grund när vi i framtiden fun-
derar över hur vi är kyrka i Örebro.

Katarina Linderborg 
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Betaniakyrkan
Venavägen 21
703 65 Örebro

Tel Exp 019 31 02 90
ex@betaniakyrkan.se

Bg 463 - 3517
Swish123 512 84 75

Betlehemskyrkan
Sturegatan 9

702 14 Örebro
Tel Exp 019 32 38 61

betlehemskyrkan.orebro@telia.com
Bg 869 - 2410

Swish 123 680 21 85

Församlingsföreståndare/Pastor
PauL enLund
Tel 076 023 54 23
paul@betaniakyrkan.se
Ledig dag: Fredagar

Expedition
Maria gustafsson
Tel 019 31 02 90
maria@betaniakyrkan.se
Sjukskriven!

Församlingsföreståndare/Pastor
Katarina Linderborg
Tel 072 565 24 60
katarina.linderborg@telia.com
Ledig dag: Fredagar

Körpedagog
Kersti esseLwaLL-sMårs
Tel 070 658 44 91
kersti.betlehmskyrkan@telia.com

Redaktion
Paul Enlund, 076 023 54 23
paul@betaniakyrkan.se

Katarina Linderborg, 072 565 24 60
katarina.linderborg@telia.com

Alf Rkner, 070 618 87 11
alf.rikner@folkbildning.net

Ingrid Rudelius, 070 293 09 93
rudeliusingrid@gmail.com

Göran Tengå, 070 570 00 56
g.teng1@telia.com

Emma Wåhlberg, 070 155 49 86
emmaw1981@hotmail.com

Kära läsare!
P.g.a. datorhaveri så har inte det här 
programbladet hunnit bli korrektur-
läst. Därför ber vi om ursäkt ifall det 
finns felaktigheter i notiser och pro-
gram. 
I predikoturerna, på affischer, hem-
sidor och Fb-sidror kan du uppdatera 
dig

Nästa nummer kommer första Advent. 
Manusstopp 18 november.



B

Sitta med en god bok i en skön stol i 
skuggan, dra igång röjsågen och röja 
sly, samlas runt fikabordet tillsammans 
med goda vänner, ge sig ut på cykeltur 
i det vackra svenska landskapet, ja det 
är några av de aktiviteter jag har ägnat 
mig åt under sommaren. Du har säkert 
gjort annat: byggt om altanen, varit 
ute med segelbåten, träffat hela tjocka 
släkten, badat varje dag, storstädat för-
rådet, njutit 
av solen, 
f j ä l lvand-
rat……
Sommaren 
är den tid på 
året när vi 
oftast inte 
håller oss till 
de vanliga 
vardagliga 
vanorna. Vi 
besöker, el-
ler får besök 
av, vänner, 
s läkt ingar 
och bekanta 
som vi inte 
ser så ofta. Vi åker iväg på kortare 
eller längre resor. Vi sover länge på 
morgonen och kommer sent i säng. 
Vissa använder sommaren till att bara 
vara och ta dagen som den kommer, 
andra planerar in varenda minut för att 
hinna med så mycket som möjligt. Vi 
behöver de här avbrotten för att göra 
något helt annat än vi brukar. Det är 
ett sätt att vila, att vila från det var-
dagliga.

Året har en rytm med två terminer 
som bryts av med ett längre sommar-
uppehåll och ett kortare vid jul- och 
nyår. Går man i skolan är året indelat i 
två terminer med lov emellan. Arbetar 
man så har man sommarsemester, men 
även vid jul och nyår blir det en hel 

del ledighet. Är man pensionär eller 
arbetslös så berörs man av den här ryt-
men som övriga samhället har. Allt blir 
annorlunda på sommaren. Aktiviteter 
man vanligtvis går på tar uppehåll och 
andra startar upp. Just nu ligger många 
kyrkor, föreningar och organisationer 
i startgroparna för att dra igång höst-
terminens alla aktiviteter. 

Du håller höstprogrammet i din hand 
för Betania- och Betlehemskyrkorna i 
Örebro. Mycket är planerat i våra kyr-
kor i höst. Det är inte meningen att du 
ska gå på allt, men vi hoppas att det 
ska finnas samlingar som du tycker är 
intressanta för dig i den situation som 
du befinner dig. Vi hoppas att det ska 
finnas tillfällen där du kan hitta både 
rörelse och vila. 

I gudstjänstgemenskapen rör Gud 
vid vårt innersta när vi stannar upp 
en stund inför hans ansikte. Men inte 
bara gudstjänsten, utan vi hoppas att i 
alla de samlingar vi har av olika slag 
så ska du finna en balans mellan rö-
relse och vila på olika sätt. 

Vi inbjuder till olika vandringar. Där 
får man röra på sig, vandra i lugn takt 
samtidigt som själen får vila i de sam-
tal som uppstår under vandringen. Vi 
inbjuder till sinnesrodygn. Där får 
man vila till kroppen samtidigt som 
tankarna kan få fara iväg och röra på 
sig åt olika håll. Vi inbjuder till olika 
samtalsgrupper, bönesamlingar, bibel-
studier. Där får vi bli berörda av Guds 

ord och var-
andra. 

Jesus och 
lärjungarna 
var ständigt 
i rörelse. 
De vand-
rade från by 
till by och 
inbjöd folk 
till vila. De 
inbjöd män-
n i s k o r n a 
att sitta ner 
tillsammans 
med Jesus, 
och att där 

i gemenskapen med honom, försonas 
med det som hade blivit fel i livet och 
få kraft och mod att vandra vidare på 
livets väg. Ibland fick livet en ny in-
riktning, andra gånger stannade man 
kvar i sitt sammanhang men med en 
förändrad syn på livet. Jesus inbjuder 
nu oss att sitta ner tillsammans med 
honom så att vi får försonas med det 
som blivit fel i våra liv och få kraft 
och mod till fortsatt vandring på livets 
väg. Mötet med Jesus kan förvandla 
mig, dig och världen och vi hoppas att 
våra kyrkor kan få vara en sådan mö-
tesplats där detta kan ske.

Katarina Linderborg

I rörelse och vila


