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Bårtäcke i Betaniakyrkan Tänd ett Ljus!
Betaniakyrkans insamling till bårtäcke
pågår. Hittills insamlat är 13.600 kr
med ett mål på 20.000 kr. Välkommen
att ge en gåva till denna investering för
både kyrkans och din egen framtid!
Använd gärna kyrkans
Bankgiro 463-3517 eller
Swish-konto 123 512 84 75
I kyrkan finns även ett särskilt kuvert
för den som vill ge en kontantgåva.

Var med i Equmeniakyrkans insamlingskampanj från
1:a Advent till 31 januari!
”Jag är världens ljus. Den som
följer mig ska inte vandra i
mörkret utan ha livets ljus.”
(Joh 8:12)

Som Jesu efterföljare idag får vi
låta vårt ljus lysa i världen.
I Equmeniakyrkans vision bekänner vi att vi vill vara en kyrka för hela livet
– och för alla folk – där mötet med Jesus Kristus inte bara förvandlar mig och
dig, utan hela världen!
Mission och bistånd i ord och gärning är vad Equmeniakyrkan arbetar med i
nästan 30 länder i Afrika, Asien, Latinamerika, Mellanöstern och Europa. Vi
arbetar främst via nationella kyrkor, lokala församlingar och kristna organisationer.
Kyrkan har ett unikt nätverk och vi arbetar i förvissningen om att ljuset, Jesus
Kristus går före oss ut i världen. Han säger genom lärjungarna även till oss:
”Såsom Fadern har sänt mig sänder jag er.”
Det är Guds mission till människorna, och Gud vill involvera oss och arbeta
genom oss. Vi får också i år tända ljus på många sätt och på många platser. Men
vi kan inte göra det om vi inte jobbar tillsammans.
Läs mer på www.equmeniakyrkan.se

Öppen Gemenskap

Öppen Gemenskap – Bjud med en vän! Det kostar dig 40:- för
“din gäst”. Värdet går ju inte att beräkna. Vi vet dock att initiativet var toppen, så anmäl dig och en vän i god tid!
Öppen Gemenskap är ett initiativ av ungdomar i Betaniakyrkan
som fortsätter att bjuda till lunch och gemenskap.
Lördag 10 december kl 15 – Jul-fika
Lördag 28 januari kl 13 Anmälan senast 25/1
Anmälan skickas till paul@betaniakyrkan.se eller
till expeditionen på 019-31 02 90.
Om inte någon lyfter på luren – prata gärna
med telefonsvararen!
Välkommen!
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Vi sjunger julens sånger

Världens fest i Betlehemskyrkan Tänd ett Ljus!
Andra Advent, den 4 december kl. 12.00 står Equmeniakyrkans internationella arbete i centrum och då inbjuder
vi till ”Världens fest”. Ulrika Morazan som jobbar på
internationella enheten i Equmeniakyrkan med inriktning
på Latinamerika besöker oss den dagen och kommer att
på olika sätt presentera en del av det arbete som sker i
Equmeniakyrkans systerkyrkor runt om i vår värld.
Det blir knytkalas där vi börjar med att äta tillsammans, därför börjar vi klockan
12, då kan du ha med dej varm mat om du vill och vi behöver inte värma den
här. Ta med dej något att bjuda på så dukar vi upp ett fantastiskt buffé-bord med
allehanda rätter i Sturegården. Spännande att se vad alla tar med sig.
Vill eller kan du inte ta med dig något att äta är du varmt välkommen ändå,
maten kommer att räcka.
All insamling den dagen går till Equmeniakyrkans internationella arbete och
även i år är temat för detta ”Tänd ett ljus”.

Julklappar, Uppvaktningar, Minnesgåvor

Onsdagen den 14 december kl 19.00
sjunger vi julens sånger i Betlehemskyrkan.
Mitt i en värld av mörker behöver vi
rikta fokus på hoppets ljus i tillvaron.
Under ledning av Kersti EsselwallSmårs och till AnnaKarin Gillbergs
ackompanjemang sjunger och spelar
Betlehemskyrkans kör, solister och
Bk-Blås sånger i advents- och jultid.
Vi sjunger för och med varandra, och
många av de älskade sångerna fyllda
av förväntan, tro och hopp om en
ljusare framtid, kommer klinga under kvällen. Tillsammans får vi med
sångens och musikens hjälp lyfta fram
ljuset och Kristi betydelse i en mörk
värld. Kom och var med och sjung!
Gratis inträde, utgångskollekt till musikverksamheten i Betlehemskyrkan.
Efteråt glögg och pepparkaka i Sturegården.
Varmt välkommen!

Jul och Nyår i
Betlehemskyrkan

Ibland kan det vara svårt att komma på vad man ska köpa för present till den
som ”har allt”. Många gånger vill man på något sätt hedra någon som avlidit.
I Betlehemskyrkan finns det nu gåvokort där du istället för present eller blomma
kan ge en gåva antingen till Equmeniakyrkans arbete i andra länder eller till
Betlehemskyrkans verksamhet. Det går till så att du sätter in en valfri summa till
det arbete du vill stödja och sedan skickar kortet till den du vill uppmärksamma
med en liten hälsning.
Korten finns i Sturegården, och där finns också detaljerad information hur du
går till väga.

Traditionsenligt samlas vi runt krubban på Julafton kl 10. Det blir en
samling som mest riktar sig till barnen
för att berätta om den första julen.
På Juldagen kl 10 har vi Juldagsgudstjänst med glädjebudet att ”Frälsaren
är född”. Kören sjunger och vi dricker
Julkaffe efter gudstjänsten.
På Nyårsdagen inleder vi 2017 med
en Nattvardsgudstjänst kl 16, och på
Trettondagen blir det Trettondagsfest som traditionen bjuder kl 10.
Välkomna att fira Jul och Nyår
i Betlehemskyrkan!

Årsmöte i Betlehemskyrkan
Betlehemskyrkans församling kallar till Årsmöte 1 med Idé-forum söndagen den 22 januari efter gudstjänsten.
Årsmöte 2 med val till olika uppgifter i församlingen blir tisdagen den 28 februari kl 18.00
Valberedningen som består av Aage Fossmo tel 070 - 325 69 63, Eva Felle-Persson tel 070 - 363 81 54 och Maria Björkqvist tel 070 - 658 16 15, vill ha eventuella avsägelser från uppdrag senast 13 januari.
Nominera gärna personer du tror skulle vara bra för något uppdrag till valberedningen, eller tala själv om vad du skulle
vara intresserad av.
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Dikt inför
Paris-mötet 2015.
I yngre da´r vi följde lagar
”Respekt och rätt”, ”Håll givet ord!”
Vi vill ock nu på äldre dagar
Ha tron på framtid för vår jord.
Vår vilja finns! Vi styrkan saknar
att göra något verkligt stort.
När vetskapen om åldern vaknar
man får va´ nöjd med vad vi gjort.
O! Att vår kraft än fanns och räckte
att ge miljön dess rätt till ro.
Och att vår maning många väckte:
”Här skall ju barnen våra bo!”
Vi fått en värld, som ständigt plundras
av kapital och egoism.
Man måste över det förundras.
Skall detta kallas realism?
Inte med pratande, de många orden
man rädda kan vår framtid nu.
Det är med plundringen av jorden
som ni nu måste ta itu.
Tro ej på ”evig tillväxt” mera
Det är en farlig teori.
Förstå att vi, när vi blir flera
mer rättvist dela, måste vi.

Församlingsforum & Temasamtal i Betaniakyrkan
Betaniakyrkans Församlingsforum är tillfällen då vi vill tänka och reflektera
en smula mer på djupet. Vi har valt att lägga sådana samlingar huvudsakligen i anslutning till våra ”kl 16-gudstjänster” - den tredje söndagen i månaden. Vi har stora behov av att orientera oss inför framtiden.
15 januari - Församlingsforum - Vi reflekterar efter sånggudstjänst kl 16
vidare över framtidsfrågorna för Betaniakyrkan. Genom Region Svealand
har vi fått Equmeniakyrkans hjälp i detta. Bengt Sandqvist, pastor från Västerås blir en handledare och god hjälp att ta oss an utmaningarna. Till vår
hjälp finns ett arbetsmaterial kallat ”FÄRDVÄG”. Vi har idag möjlighet
att påverka och under bön och samtal söker vi Guds ledning. Vi delar med
många andra församlingar i Equmeniakyrkan både bekymmer och resurser
och får också kyrkans hjälp att finna vår väg.
12 februari - kl 10 Gudstjänst - Nåd och tjänst. Vi går in i ett studium i
Bibelns undervisning kring etik och moral och vilken vägledning vi kan få
omkring sexualitet. Vid kyrkkaffet fortsätter vi i den anda vi hade vid Församlingsforum den 16 oktober; ”Känsligt läge - Min berättelse om homosexualitet”. Det innebär att vi fortsatt får lyssna och reflektera i ämnet. - Denna
gång berättar Noomi Tönnäng - om hennes väg från oreflekterad rädsla till
respekt och djup vänskap. En förutsättning för att kunna dela det som är
djupt känsligt är viljan att lyssna och förstå utan att anklaga eller förebrå.
Med ”Känsligt läge” fortsätter 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 som församling kan komma fram till en gemensam hållning.
18-19 februari - Årsmöte och årshögtid
Församlingsforum i februari innebär årsmöte. Vi möts lördag den 18:e kl 1518 för förhandlingar och på söndagen kl 16 till högtids- och sånggudstjänst.
Varmt välkommen!
Paul Enlund

Vi måste spara våra malmer
vi måste hushålla med mark.
Det hjälper ej att sjunga psalmer
om skövlad blir vår sista park.
För rättning krävs båd´ vilja, styrka
O, att det funnes mer av det!
O, att vi hade makt att yrka:
”Låt handlingskraft bli verklighet”
Bilda en värld åt nya släktled
där jordens gåvor används rätt.
Låt ej vår jord bli tom och plundrad
av konsumtion på alla sätt.
Vi ropa vill ur våra lungor:
”Paris må ge oss lugn och ro!”
Uppmaning nu från mångas tungor:
”Frisk luft! Låt växtligheten gro!”
Harald Lundberg,
Norrby Senior, Örebro

Församlingsnytt Betania

Vi gratulerar

Helen Friberg 60 år 18 dec.
Britt-Marie Axelsson 90 år 23 dec.
Håkan Nicander 50 år 12 jan.
Elsa Eriksson 95 år 19 jan.
Sanna Ekstedt Larsson 40 år 5 feb.

Till vila

Birgitta Pernsten

Utgången

Eivor Malmgren

Utflyttad

Elin Westöö till Larslundskyrkan, Sköllersta
Kerstin Löflund till Örebro Pingstförsamling
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Blåsmusikfestival

Vinternatt

Helgen 28-29/1 2017 är det åter dags för Blåsmusikfestival.
Även denna gång är det ett samarrangemang mellan Betlehemskyrkans Blås,
Bilda och andra örebroblåsare. Ledare blir glädjande nog åter igen Jan-Inge
Hall. Lördagens repetition planeras att vara i Betlehemskyrkan, där även förtäring ordnas under dagen.
Sannolikt är söndagens konsert även i Betlehemskyrkan klockan 16.00. Om
många blåsare anmäler sig kan eventuellt annan konsertlokal bli aktuell. Detta
är andra gången som en Blåsmusikfestival anordnas hos oss. Det är alltså dags
att kalla detta en tradition.

Vinternatt öppnade för säsongen i mitten av november för tredje året i rad.
Vinternatt är ett härbärge för EU-migranter som sitter utanför en del butiker
och tigger pengar för sitt uppehälle.
Örebro stadsmission driver Vinternatt
med ekonomiskt bidrag från kommunen och med en stor del volontärer
från kyrkorna. Varje kväll och natt under den kalla årstiden kan EU-migranter, de vi kallar tiggare, få mat, sova i
en säng och få tvätta sina kläder. En
dag i veckan kan de få läkarhjälp om
de behöver det.
Just nu finns det 14 sängplatser och
varje EU-migrant får bo på Vinernatt
en vecka i taget. Varje tisdag kan de gå
till Vasakyrkan och söka plats på härbärget. Tyvärr kan inte alla få plats.

Välkommen att lyssna till den avslutande konserten!

Äntligen Tisdag!
Vi fortsätter Äntligen Tisdag i vår. Förmiddagar då vi går ut och går, alternativt
stannar inne och syr och stickar. Varannan vecka har vi också akvarellmålning
på förmiddagarna.
Lunchbön 12.45 och lunch för 50:- kl 13.00. Sista tisdagen i månaden kl 14.00
inbjuder vi vill ”Berättelsen om……” där vi får höra ett intressant föredrag
eller musikprogram.
”Vad berättar texten?” – ett Bibelstudium utan religiösa glasögon kommer
det att bli vissa eftermiddagar kl 14.00. Läs mer i Äntligen Tisdags egen folder
när den kommer ut i början av året.
Äntligen Tisdag startar 7 februari, men vi tjuvstartar med en eftermiddagssamling den 31 januari kl 14.00 då stadsantikvarie Erica Ek kommer att tala om
”Berättelsen om hur Öster blev stad”

Ovan: Vandringsgänget
beredda att gå iväg.
Till höger: Kaffe serveras i
Sturegården
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Crossroads
Förutom Vinternatt har Stadsmissionen en informationsverksamhet,
Crossroads, för samma målgrupp som
Vinternatt. På Stadsmissionens hemsida kan man läsa följande:
”Crossroads är en råd- och stödverksamhet för utsatta EU-medborgare
och tredjelandsmedborgare som har
uppehållstillstånd i ett annat EU-land
och som lever i fattigdom och hemlöshet i Örebro. På Crossroads hjälper vi
människor att få reda på sina rättigheter och möjligheter under sin vistelse
i Sverige.
På Crossroads erbjuds deltagare även
mat, vila och en möjlighet till dusch
och tvätt. Rådgivningar ges på torsdagar kl 9.00-12.00
Det behövs fler volontärer som kan
ställa upp olika tider under dygnet.
Vill du veta mer så ring projektledare
Amélie Arvidsson, tel 070 - 356 32 35
eller gå in på Stadsmissionens hemsida www.orebrostadsmission.se
Ingrid Rudelius

Betaniakyrkan
Program

December. 				

24
28

06
10

29

04

11
12
13
18
24
25
26
31

Sönd 10.00 Nattvardsgudstjänst.
Paul Enlund, Voxette och Anna Wikblom
Tisd 18.00 Kyrksyjuntan		
Lörd 15.00 JUL-FIKA med
Öppen Gemenskap. Betaniakyrkans Unga
Sönd 10.00 Gudstjänst. Paul Enlund
Betaniaskyrkans Unga
Månd 15.00 Eftermiddagskaffe och Bön
i Betania, Sista för terminen!			
Tisd 13.30 Lucia- och julfest.
Gäster från Knagglebackens förskola			
Sönd 16.00 Gudstjänst - Vi sjunger julens
sånger. Katarina Linderborg, Sören Alnehill,
Betlehemskyrkans kör.
Lörd 10.00 Samling runt krubban.
i Betlehemskyrkan
Katarina Linderborg, Reidun Carlsson, barn.
Sönd 10.00 JULDAGEN - Juldagsgudstjänst. Paul Enlund m fl
Månd 11.00 ANNANDAG JUL
i Betelkyrkan, Magnus Kronberg		
Lörd 18.00 NYÅRSAFTON
Nyårsbön i ord och ton. Paul Enlund
Sammanlyst för Equmeniaförsamlingarna		

Januari 							
01
08
09
14
15

22
23

Sönd 16.00 Nyårsdagen.
Nattvardsgudstjänst i Betlehemskyrkan.
Katarina Linderborg				
Sönd 10.00 Gudstjänst.
Roger Samuelsson
Månd 15.00 Eftermiddagskaffe och
bön i Betania					
Lörd 10.30 Andakt på Klosterbacken
Sönd 16.00 Gudstjänst.
Paul Enlund, Svart på Vitt
17-20 Församlingsmöte och Forum:
Färdväg-Betaniakyrkan.
Paul Enlund m fl
Sönd 10.00 Gemensam gudstjänst i
Olaus Petrikyrkan. Paul Enlund, Johan Svedberg och Olaus Petri musikkår		
Månd 18-19 Bön i Ekumeniska
böneveckan. OBS! Ändrad tid!

Tisd 10.00 Sångandakt på Norrby Senior		
Lörd 13.00 ÖPPEN GEMENSKAP Lunch och samvaro				
Sönd 10.00 Gudstjänst. Olaus Petri
församling inbjuden. Johan Svedberg,
Paul Enlund, Laudantes

Varje vecka i Betaniakyrkan
Måndagar kl 16.00, Bön i Betania
Torsdagar kl 8.30, Morgon med Gud - andakt
och förmiddags-café
Fredagar kl 14.00, Betania-akvarellen
Kyrkkaffe - serveras efter varje gudstjänst

Februari		

Sönd 10.00 Nattvardsgudstjänst.
Paul Enlund, Karin, Maja och Stina Svärdh
11
Lörd 10-13 Pilgrimsvandring,
Start vid Engelbrektstatyn, Stortorget.
K Linderborg		
11
Lörd 10.30 Andakt på Klosterbacken
12
Sönd 10.00 Gudstjänst. Paul Enlund m fl
13
Månd 15.00 Eftermiddags-kaffe och
Bön i Betania
14
Tisd 14.00 Café Tisdag.
”Fem månader i det Heliga Landet”.
Katarina Linderborg berättar.
18
Lörd 15-18 Årsmöte - Örebro Norra
Baptistförsamling					
19
Sönd 16.00 Årshögtid - Sånggudstjänst.
Korsbandet, Paul Enlund och Per Lord 		
26
Sönd 10.00 Gudstjänst
Lennart Davidsson
28
Tisd 10.00 Sångandakt på Norrby Senior		
				
05
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Betlehemskyrkan
Program

December
04

06
11
14
18
20
24
25
31

29

Sönd 12.00 OBS tiden! Världens Fest!
Ulrika Morazan, Katarina Linderborg,
missionskommittén. Insamling till Equmeniakyrkans internationella arbete. (se notis)
Tisd 10.00 Äntligen Tisdag! Julfest.
Sönd 10.00 Gudstjänst. Per Söderberg,
Eva Felle-Persson, Reidun Carlsson
Onsd 19.00 Vi sjunger julens sånger.
Kören, Kersti Esselwall-Smårs,
Katarina Linderborg m.fl. (se notis)
Sönd 10.00 Nattvardsgudstjänst.
Katarina Linderborg, Roland Thapper
Tisd 09.00 Andakt på Porten Dorkas
Lörd 10.00 Samling runt krubban.
Katarina Linderborg, Reidun Carlsson, barn.
Sönd 10.00 Juldagsgudstjänst.
Katarina Linderborg, Kören, MajLis Morhed
Hultvall, Lars-Ove Eriksson
Lörd 18.00 Nyårsbön i Betania

Januari

Sönd 16.00 Nattvardsgudstjänst.
Katarina Linderborg, Reidun Carlsson.
Vi inleder 2017 med en meditativ gudstjänst
inför det nya året.
06
Fred 10.00 Trettondagsfest.
08
Sönd 10.00 Gudstjänst i Betania
11
Onsd 19.30 Körövningarna börjar för året.
15
Sönd 10.00 Gudstjänst. Björn Svärd,
Anna-Maria Hedin
22
Sönd 10.00 Gudstjänst.
Katarina Linderborg, kören, Kersti EsselwallSmårs, Maria Björkqvist.
Efter kyrkkaffet, Årsmöte del 1
23-29 Månd-Sönd ekumeniska böneveckan med
bönesamlingar kl 18 varje dag i någon av
Örebros kyrkor. (se händer i Örebro)
26
Tors 18.00 Under Ytan.
Soppa och samtal omkring Matt 14:22-33
28-29 Lörd-Sönd Blåsmusikfestival i
Betlehemskyrkan
29
Sönd 10.00 Gudstjänst.
Katarina Linderborg, Reidun Carlsson.
01

31

Sönd 16.00 Konsert med deltagare från 		
Blåsmusikfestivalen
Tisd 14.00 ”Berättelsen om hur Öster
blev stad” Stadsantikvarie Erica Ek

Februari

Sönd 10.00 Nattvardsgudstjänst.
Katarina Linderborg, Hanna-Maria Lundblad,
Maria Björkqvist.
07
Tisd 10.00 Äntligen Tisdag! startar för
terminen (se notis)
		
14.00 Vad berättar texten?
Bibelstudium utan religiösa glasögon.
09
Tors 18.00 Under Ytan.
Soppa och samtal omkring Matt 19:27-30
11
Lörd 10.00 Pilgrimsvandring.
Samling vid Stortorget. Ta med matsäck
12
Sönd 10.00 Gudstjänst för BARN och
vuxna. Sturekören, Engelkören, Kersti
Esselwall-Smårs, Katarina Linderborg
19
Sönd 10.00 Gudstjänst.
Rose-Marie Frebran, Bk blås
23
Tors 18.00 Under Ytan.
Soppa och samtal omkring Mark 10:32-45
26
Sönd 10.00 Gudstjänst.
Katarina Linderborg, Husbandet.
28
Tisd 14.00 ”Berättelsen om……..”
28
Tisd 18.00 Årsmöte del 2
05

-7-

Församlingsnytt Betlehem

Till vila
Ragnar Ydreborg
Född 19 oktober 1919
Död 5 september 2016
Utgången
David Gustafsson

Skördefesten
Första oktober var det uppdukat för Skördefest i Betlehemskyrkan. Kakor, saft, sylt, grönsaker, frukt, loppis och lotterier – ja,
det fanns mycket att välja på för den köpsugne. Nytt för i år var
att skördefesten startade tidigare på dagen och att det serverades
sopplunch. Många tog tillfället i akt att äta lunch i kyrkan den här
dagen samtidigt som man gjorde sina inköp.
Dagens resultat blev 18.000 kronor som går till biståndsorganisationen Diakonia. När Diakonia sedan använder pengarna till
olika projekt ute i världen så bidrar SIDA med 9 kronor för varje
insamlad krona. Det innebär att Skördefesten inbringade 180.000
kronor till behövande runt om i världen.
TACK alla ni som gjort det här möjligt!

Sånger som förändrar
På konserten i Betlehemskyrkan i slutet av oktober tog oss projektkören med
musiker och körledare Kersti Esselwall-Smårs med på en resa ut över världen,
t.ex. till Sydafrika, Sydamerika och Afghanistan. Höll ihop hela programmet
gjorde Betlehemskyrkans pastor Katarina Linderborg.
Över hela världen har människor uttryckt sina käslor med sång och musik i sin
gläjde över livet och i kampen för rättvisa, jämlikhet, fred och frihet.
Inför en fullsatt kyrka lyssnade vi på sånger från olika genrer.

Apartheidkampen i Sydafrika på 80-talet mot det vita förtryckarsystemet har
också satt avtryck vad gäller sång och musik. I Latinamerika föddes den Nicaraguanska bondemässan som blev förbjuden att framföras i Nicaragua. Den
s.k Befrielseteologin som växte fram under 1960-talet är starkt förknippad med
Latinamerika, en teologi som stöttade de fattiga och skyddslösa mot militärdiktaturen.
Historiskt har mycket tänkvärd sång och musik växt fram ur fattigdom och förnedring. Mycket känslor fick vi uppleva i konserten i Betlehemskyrkan den där
söndagkvällen. Det var ett tydligt och klart budskap, som kanske kan inspirera
människor att engagera sig i samhället, där man tagit ställning mot förtryckarregimer och för den ”lilla människan”.
Petter Jacobsson från frikyrkornas hjälporganisation Diakonia talade under
konserten.
Ingrid Rudelius
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Norrgala för
Världens Barn 4 oktober
NORRGALAN för Världens Barn
bjöd på ett toppenprogram och inbringade sammanlagt 13.785 kronor.
Tretton personer på scenen i olika
konstellationer och en nära fullsatt
kyrka skapade en fulländad afton som
avrundades med kaffe och bulle på
denna ”kanelbullens dag” 4 oktober.
Erik Broberg, Edvin Davidsson, Simon
Golowin, Kristina Gyllander, Andreas
Gyllander, Daniel Israelsson, Anders
Lennartsson, Jesper Mattsoff, Jenny
Nordström, Konrad Olausson, Marcus
Samuelsson och Viktor Wikdahl.
Tillskyndade gjorde många och här
nämner vi Götmars, Norrbygårde,
Olaus Petri församling, Olaus Petri
Hembygdsförening, Pålsboda Musikförening, Pålsboda Unga Örnar och
studieförbundet Bilda. Sist men inte
minst vår Örebro-samordnare och eldsjäl - Josefin Stålbert!
Tack alla!
Paul Enlund, Johan Svedberg och
Ingela Reinholdsson

Kyrkoårets texter dec-febr

Jul och Nyår i Equmeniakyrkorna i Örebro
Julafton 24 december
Betlehemskyrkan
			
Hagakyrkan		
Vasakyrkan		
Betelkyrkan		
			

10.00 Samling vid Julkrubban för alla åldrar,
Katarina Linderborg
11.00 Julbön för alla åldrar.
11.00 Samling vid krubban, Martin Lindé
23.00 Julnattsgudstjänst med nattvard,
Magnus Kronberg

Juldagen 25 december
Sveriges Radio P1
07.00 Julotta från Betelkyrkan
Betaniakyrkan		
10.00 Juldagsgudstjänst, Paul Enlund
Betlehemskyrkan
10.00 Juldagsgudstjänst, Katarina Linderborg
			
Kören, Lars-Ove Eriksson
Annandag Jul 26 december
Betelkyrkan		
11.00 Missionsgudstjänst, Magnus Kronberg
Hagakyrkan		
11.00 Missionsgudstjänst
Vasakyrkan		
11.00 Missionsgudstjänst, Martin Lindé
Nyårsafton 31 december
Betaniakyrkan		
18.00 Nyårsbön. Paul Enlund
Nyårsdagen 1 januari
Betelkyrkan		
Hagakyrkan		
Vasakyrkan		
Betlehemskyrkan
			

11.00 Nattvardsgudstjänst, Magnus Kronberg
11.00 Nattvardsgudstjänst
11.00 Nattvardsgudstjänst Rajan Mall
16.00 Nattvardsgudstjänst
Katarina Linderborg

Trettondagen 6 januari
Betlehemskyrkan
10.00 Julfest

Ekumeniska böneveckan 23 - 29 januari
Örebro Kristna Samarbetsråd inbjuder till gemensam bön varje kväll
kl 18-19. Varje kväll är öppet för allas bön och böneämnen. Samtidigt
lyfts ett särskilt förbönsämne fram.
Måndag
Betaniakyrkan, Venavägen 21
		
... för kristen enhet
Tisdag 		
Citykyrkan, Egnahemsgatan 2
		
... för barn och ungdomar
Onsdag		
Immanuelskyrkan, Ekersgatan 15
		
... för förföljda kristna
Torsdag
Mellringekyrkan, Nejlikegatan 1
		
... för de styrande i Örebro
Fredag		
Impact center, Törngatan 1		
		
... för att människor ska komma till tro
Lördag		
Pingstkyrkan, Nygatan 10		
		
... för människor som far illa
Söndag		
Filadelfiakyrkan, Slottsgatan 16
		
... för att människor ska upptäcka Bibeln
Gå med, ta del, bjud in så får vi be med och för varandra!
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2016-11-27 1:a söndagen i advent - Ett nådens år. Luk 4:16-2,3 (Matt 21:1-9)
Sak 9:9-10, Upp 5:1-5 Ps 24
2016-12-04 2:a söndagen i advent - Guds
rike är nära Mark 1:14-15, Jer 33:14-16,
Heb 10:32-39, Ps 85:9-14
2016-12-11 3:e söndagen i advent - Bana
väg för Herren . Luk 3:1-15, Jes 40:1-8, Gal
3:21-29, Ps 146:3-9
2016-12-18 4:e söndagen i advent - Herrens moder. Luk 1:39-45, Jes 52:7-10, 2 Kor
1:17-22, Ps 145:8-13
2016-12-24 Julnatten - Den heliga natten
Luk 2:1-20, Jes 9:1a, 2-7, Heb 1:1-6
2016-12-25 Juldagen - Jesu födelse
Matt 1:18-25, (Luk 2:1-20) Jes 9:2-7,
Heb 1:1-3 Ps 72:1-7
2016-12-26 Annandag jul - Martyrerna
Matt 10:32-39, Mik 7:1-6, Apg 4:18-31,
Ps 46:1-8
2017-01-01 Nyårsdagen - I Jesu namn
Joh 2:23-25, Klag 3:22-26, Apg 10:42-43,
Ps 121
2017-01-06 Trettondedag jul - Guds härlighet i Kristus. Luk 11:29-32, (Matt 2:1-12)
1 Kung 10:1-7, Ef 2:17-19, Ps 72:10-15
2017-01-08 1:a söndagen e. trettondedagen
- Jesu dop. Mark 1:9-11, Jes 43:1-4,
Apg 8:14-17, Ps 89:20-29
2017-01-15 2:a söndagen e. trettondedagen
- Livets källa. Joh 5:31-36, 5 Mos 5:23-27,
Heb 2:9-10, Ps 19:2-7
2017-01-22 3:e söndagen e. trettondedagen
- Jesus skapar tro. Joh 4:46-54,
2 Kung 5:1-4, 9-15, 2 Kor 1:3-7, Ps 36:6-10
2017-01-29 4:e sönd e. trettondedagen - Jesus är vårt hopp. Matt 14:22-33,
1 Kung 17:1-6, 2 Tim 1:7-10, Ps 107:28-32
2017-02-05 Kyndelmässodagen - Uppenbarelsens ljus. Matt 13:31-33, (Luk 2:22-40),
Mik 7:7-8, Apg 2:42-46, Ps 138
2017-02-12 Septuagesima - Nåd och tjänst
Matt 19:27-30, Vish 11:22-26,
(2 Sam 7:18-22), Fil 3:7-14, Ps 25:4-11
2017-02-19 Sexagesima - Det levande ordet
Joh 6:60-69, Jer 23:23-29, Heb 4:12-13,
Ps 33:4-9
2017-02-26 Fastlagssöndagen - Kärlekens
väg. Mark 10:32-45, Höga v 8:6-7, 2 Kor
5:14-21, Ps 86:5-11

Gemensam framtid? Hur går vi vidare?
”Jag ber att de alla skall bli ett och att liksom du Fader, är i mig och jag i dig,
också de skall vara i oss. Då ska världen tro att du har sänt mig”

Ur Jesu förbön för kyrkan och världen i Joh 17:21

2012 bildades Equmeniakyrkan (EK).
Det hade föregåtts av flera års samtal
mellan baptister, metodister och missionsförbundare. Samtal har också
förts i Örebro i flera år mellan de sex
EK-församlingarna i det s.k. Samverkansrådet. (Snart fem församlingar då
Trefaldighetskyrkans medlemmar tillsammans med Vasakyrkans medlemmar blir en församling 2017).
I detta sammanhang har pastorer och
ordföranden samtalat om bl. a. framtidsfrågor där tre scenarier diskuterats:
1/ gå samman och bilda EN
församling
2/ fortsätta som hittills i våra
församlingar
3/ utveckla samverkan mellan några
församlingar.
Dessa tankar om för- och nackdelar
med de olika alternativen fördes sedan
vidare till samtal i våra respektive församlingar.
Betaniakyrkan och Betlehemskyrkans
församlingar har nu i 2-3 års tid på
olika sätt hittat former för samarbete.
Våra pastorer bildar ett litet kollegium
och träffas regelbundet, vi har haft

visionsgudstjänster tillsammans, gemensamma pilgrimsvandringar, vi har
ett gemensamt programblad och höstupptakten hade vi delvis tillsammans
i år. Våra respektive AU har under ett
par år träffats två gånger per termin
och styrelser/församlingsledningar har
träffats en gång i höst för att fundera
tillsammans över framtidsfrågor.
Våra församlingar har många likheter
– ungefär lika många medlemmar, likartad åldersstruktur och vi brottas med
likartade frågor t.ex. hur kan vi nå nya
och yngre som vill dela våra gemenskaper.
När våra styrelser/församlingsledningar träffades samtalade vi om möjligheter och hinder för att ytterligare
närma våra församlingar och där bl. a.
följande framkom som möjligheter/
fördelar:
• vi kan själva vara med och välja
vår framtid
• vi kan bli resurseffektivare
• vi blir fler och starkare – glädjande få lära känna varandra
• vi kan komplettera varandra
• det blir berikande om vi är flera,
kan 1+1 bli 3?
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•

vi kan få en ny identitet som blir
framåtsyftande,
Vad riskerar vi om vi inte närmar oss
varandra? Hinder som kan finnas:
• hur kan vi känna delaktighet i det
nya
• riskerar man att bli mer passiv,
”det går aldri”-tankar
• sorg över att allt inte förblir vid
det vanliga/ trygghet hotas
• lokalfrågor m.m.
Dessa tankar är exempel från våra resonemang och det finns naturligtvis
många fler aspekter som är viktiga
att fundera över. Vi tyckte oss ändå
hitta fler möjligheter än hinder. Våra
samtal landade i att vi tror att vi behöver bestämma viljeinriktning för en
gemensam framtid. Vi önskar att våra
respektive församlingar funderar över
och ber för vår väg vidare. Hur kan vi
vara kyrka på öster och norr i Örebro
för de som behöver oss?
Örebro november 2016
Hilding Carlson och Per Lord,
ordf Betaniakyrkan
Reidun Carlsson och MajLis Morhed
Hultvall, ordf Betlehemskyrkan

Redaktion

Betaniakyrkan

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

Venavägen 21
703 65 Örebro
Tel Exp 019 31 02 90
exp@betaniakyrkan.se
Bg 463 - 3517
Swish123 512 84 75

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

Församlingsföreståndare/Pastor

Paul Enlund

Tel 076 023 54 23
paul@betaniakyrkan.se
Ledig dag: Fredagar

Alf Rikner, 070 618 87 11
alf.rikner@folkbildning.net
Ingrid Rudelius, 070 293 09 93
rudeliusingrid@gmail.com
Göran Tengå, 070 570 00 56
g.tenga@telia.com
Emma Wåhlberg, 070 155 49 86
emmaw1981@hotmail.com

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

Katarina Linderborg

Tel 072 565 24 60
katarina.linderborg@telia.com
Ledig dag: Fredagar

Körpedagog

Kersti Esselwall-Smårs

Tel 070 658 44 91
kersti.betlehemskyrkan@telia.com
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Kära läsare!
Du håller i din hand det tredje numret
av programbladet mellan Betaniakyrkan och Betlehemskyrkan i Örebro, en
del av samarbetet mellan församlingarna.
Välkommen till samlingarna som vi
annonserar om!
Har du någon idé om inslag eller vill
du medverka genom en text så hör av
dig till någon i redaktionen.
Manusstopp för nästa nummer som
kommer ut i början av mars är den 16
februari.
God läsning!

En riktigt
GOD JUL &
GOTT NYTT ÅR
tillönskas alla
våra läsare!

B
Advent och ”Nå´t för dom som väntar”
”Herregud! ”
Välkommen till ett nytt kyrkoår! Välkommen att samla krafter inför en tid
med utmaningar som kräver oss på ett
mer pockande sätt än på länge. Vi lever i svallvågorna av mörka rörelser
i vår värld. Hur ska vi hantera detta?
Det finns en klangbotten i
var och en av oss för mörkret.

inkänning och kärlek artisterna gjort
varandras texter och melodier till sina
egna. Många gånger är det artister som
jag inte vetat just någonting om. Sällan eller aldrig har jag blivit besviken.
Så många fler gånger glatt överraskad,
ibland också djupt berörd.

För allt fler blir det uppenbart att här gäller det inte;
”ensam är stark”. En starkare gemenskap med tydligare lyssnande och mer
öppna sinnen där vi får samtala, mötas och nötas mer
med varandra... Bjud hem!
Kanske någon du inte bjudit
förr, ta del i julfiranden som
öppnar dörrar. Det blir kanske inte enklare men sannare
och varför inte - vackrare?!

I sången fanns oron i livet, för hjärtat
som kastas mellan hopp och förtvivlan och som en dag kommer att ge upp utan att vi ens
känner det. Jag hörde bekännelseorden som var textens men också mina egna:
Vi som krossas/
Krossar och går på
/Små späda barn/
Med hjärtan som elefanter.
Är den kristna tron och kyrkan ett svar? Olle Ljungström
formulerade sig; Hjärtats röst
kan vara ostämt, ”vara som
en ambassad som saknar sitt
land”. Är det inte så också
med kyrkan? - En ofullständig kommunikation. Rop
som väntar svar…. Frågor
som inte lyssnas på och tas
på allvar.

”Herregud!” - Jag hör
ett upprört, förstrött eller
tankspritt anrop till högre
makter. Jag tänker; - Dom
busringer!
Kanske Gud
svarar; ”Ja de e jag…”
men fattar dom som ber?
Skämt åsido. Jag vet att människor ber. Också bekännande ateister, agnostiker o
humanister gör det ibland
under särskilda omständigheter.
Jag tillhör dem som med
förväntan bänkar mig för att
höra svenska sångare och låtskrivare
sjunga i teveprogrammet ”Så mycket
bättre”. Under flera säsonger har jag
fascinerats över med vilken värme,

/Gud uppfinn nåt nytt/
Som gör det lätt att hålla ut/
Nåt för dom som väntar/
Dom som orkar vänta mer…./

Låt kyrkor, gudstjänster,
andakter och konserter nu i
adventstid få bli tillfällen då
kommunikationen upprättas,
förstärks, där hjärtats oro och
bön bekräftas…

För några år sedan hörde jag i programmet den nu i maj avlidne Olle Ljungströms låt ”Nåt för dom som väntar”.

Johannes döparen var en röst
som ropade i öknen – Bered
väg för Herren! En rocksångares ord klingar ut ur
en radio. Det gör det samma
vilket. Det ena lika väl som det andra
- Gud hör varje bön som stiger ur ett
öppet hjärta.
Glad och förväntansfull Advent!
Paul Enlund

