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Foto: Katarina Linderborg

Kulturkväll i Betaniakyrkan 1 april kl 17-20

Akvarell av
Maiken Mattisson

”Konsten omkring oss”
med inspiration från kända konstnärer
- Betaniaakvarellen
- Inbjudna konstnärer ställer ut verk
- Närkepoeterna
- Poesi, Bild, Allsång och servering.
Söndag 2 april i anslutning till Församlingsforum
Måndag 3 april i anslutning till Bön i Betania och
Hembygdsföreningens samling.
Tisdag 18.00 - Onsdag 9-12, To 9.30-12
För öppettider. Se affischering

Körbesök - Chorus Celeste		
PÅSK i Equmeniakyrkan
Närkes Kil o Betania
Välkommen till påskfirandet!
Vi tar upp en tradition av samverkan
med Equmeniaförsamlingen i Närkes
Kil. Vi välkomnar extra till Påskdagsgudstjänsten kl 18 i Närkes Kil samt
till de sammanhållna samlingarna
i Betaniakyrkan från Skärtorsdagsmässa i Taizéanda till Långfredag och
Påskdag.

Stuvstakyrkans kör gästar Örebro första helgen i maj. Det är extra roligt
att kunna välkomna skön-sjungande vänner från den församling som
jag, Paul, tjänat före min tid i Örebro. Kören leds av Sara Lindroth och
har en varierad repertoar. Fotot är hämtat från körens första utlandsresa
som gick till Slovenien på försommaren 2013. Våren 2016 deltog Chorus Celeste i en körtävling i Wien under ledning av Tony Margeta.
Konsert Lördag 6 maj kl 18.00 i Betaniakyrkan
Gudstjänst Söndag 7 maj kl 10.00 i Betlehemskyrkan
Varmt välkomna!

Bårtäcket till Betaniakyrkan är klart
Vi är glada att det vackra bårtäcket är
klart. Det går att använda båda sidor av
täcket - dels den djupt röda färgen som
harmonierar med kyrkbänkarnas färg
och dels den gröna som är i ton med fondens gröna. Båda sidorna har broderade
ax som vänds framåt mot de församlade.

Största möööjliga
tysssssstnad!
Deckarförfattarinnan Åsa Larsson
och Magnus Sundell
medverkar i en radioandakt. Andakten
planeras ske i Betaniakyrkan under tisdagen den 18 april.

Församlingsforum Tema Färdväg

Det är nu ett vackert och värdefullt
bidrag
till
att
Betaniakyrkan kan ge värdighet och trygghet vid avsked av nära och kära.
Insamlingen är fortfarande öppen om du vill ge ett bidrag.
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Nattvardsgudstjänst, kyrkkaffe
och samtal kl 10-13;
Söndagarna 5 mars, 2 april och 7
maj.

Upptäck Nu!

Tisdagar i våra kyrkor
Varannan tisdag i månaden kl 14.00
finns möjlighet att lyssna på en intressant berättelse i någon av våra kyrkor.
I Betania serveras det kaffe i samband
med arrangemanget. I Betlehem serveras det lunch kl 13.00.

Under rubriken Upptäck Nu! valde Betlehemskyrkan under hösten 2016 att bjuda in till en ny
form för möten och upplevelser. I vår bjuder BK
på nytt in stora som små till ytterligare två lördagar , 11 mars och 22 april, för möjligheten till nya
upptäckter. Lördagarna är utflyktsdagar där barn
kommer i vuxens sällskap. I höstas lärde vi oss
bl.a. om Allemansrätten, att elda och upptäckte
naturen runt Rävgången med hjälp av att spela
naturbingo. Båda tillfällena avslutades med grillning, andakt och nya vänner. Med Upptäck Nu
vill vi kombinera styrkan som finns i församlingens generationsövergripande möten med equmeniascouts förmåga att skapa möjlighet för personlig utveckling genom att lära
sig mer om naturen, varandra och Gud. Välkommen till Upptäck Nu!

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 eftermiddagarna.
Lunchbön 12.45 och lunch för 50:- kl 13.00.
Sista tisdagen i månaden kl 14.00 inbjuder vi
till ”Berättelsen om……” där vi får höra ett
intressant föredrag eller musikprogram. (Se
spalt till höger)
”Vad berättar texten?” – ett Bibelstudium
utan religiösa glasögon kommer det att bli vissa förmiddagar kl 11.00.
Akvarellmålning samlas vi till tisdagar
kl 14.00 jämna veckor.
Läs mer i Äntligen Tisdags egen folder.

Under Ytan
Torsdagar jämna veckor kl 18.00 under mars och april har du möjlighet att
komma till Sturegården och äta en god vegetarisk soppa och därefter samtala
om kommande söndags predikotext och tema.
Det är en enkel samling där vi delar tankar och erfarenheter utifrån Bibeltexten.
Kvällen avslutas med en enkel nattvardsandakt och är slut kl 20.00.
För soppkokarnas skull, var vänlig och anmäl ditt deltagande senast dagen före
på lista som finns i Sturegården, ring exp 32 38 61, eller maila
betlehemskyrkan.orebro@telia.com
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28 februari kl 14 i Betlehemskyrkan
”Berättelsen om landskap i förvandling”
Mats Rosenberg berättar om hur Oset
och Rynningeviken förvandlades från
soptipp till naturreservat.
14 mars kl 14 i Betaniakyrkan
”Uppfinningar och patent”
Bo Lindberg.
28 mars kl 14 i Betlehemskyrkan
”Berättelsen om min passion för
växter”
Marita Kindberg Ahlm berättar om
hur hennes trädgårdsintresse väcktes
och utvecklades till en passion.
11 april kl 14 i Betaniakyrkan
”Örebro - den sevärda staden”
Carl Anders Lindsten.
25 april kl 14 i Betlehemskyrkan
”Detta är min musik”
Magnus Jonzon berättar och ger exempel på sin musik.
9 maj kl 14 i Betaniakyrkan
”Resa till Sydafrika”
Gunilla och Evert Olausson berättar
om sin Sydafrikaresa 2016.
Varmt välkommen!

Färdväg i Betania
Nu är vi igång i Betaniakyrkans frågor
och tankar om framtiden. Genom beslutet från i höstas att använda Equmeniakyrkans program ”Färdväg” har vi
stöd av vår handledare Bengt Sandqvist. En arbetsgrupp förbereder och
tillsammans med Bengt och Församlingsledningen hoppas vi att skapa bra
och kreativa samtal kring väg framåt.
Vi har i februari haft församlingens årsmöte och sammanfattat året som gått.
Så mycket har skett under året! Goda
och generösa insatser från så många!
Det finns verkligen orsak att glädjas!
En grundton togs inför årets verksamhet; Vi behöver vara rädda om resurser - både personliga och ekonomiska.
Därför har vi beslutat att bland kyrkans olika verksamheter prioritera
• Det som ger glädje
• Det som bygger mänskliga möten
och gemenskap
• Vårt gudstjänst- och böneliv.
Den första söndagen i månaden vill vi
fira nattvardsgudstjänst - det brukar vi
göra - men till det lägga ett Församlingsforum där vi tar oss vidare i samtal, reflektion och bön.
Sångaren Börge Ring skriver i en sång
om framtiden;
”Framtiden är snart långt, långt borta
och iklädd glömskans förskönande
dräkt är allting så självklart och inget

verkar svårt”
Vi lever i en spännande tid i många
avseenden. Medmänsklighet
är
inte självklar i dagens samhälle och
värld. Ibland är
den redan ifrågasatt. Den politiska
ordningen vänds
ut och in i både
vårt eget land, i
Europa och USA.
Vart är vi på väg?
Jag föreställer mig
skridskoåkarens
erfarenhet av att
Hjälmarens
underbara is som
bar så härligt förra
veckan idag liksom håller på att
bli en opålitlig och
oförutsägbar sörja.
- Vart bär det av?
Församlingens kassa berättar en krass
verklighet - Om fem år är kontona
tömda. Fonderade och sparade medel
är SLUT. Församlingsledningen har
ansvar för detta vilket innebär att
allvarligt överväga olika möjlighe-
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ter. Inför årsmötet fick församlingen
ta ställning till ett förslag att pröva
möjligheten till ett samgående med
Betlehemskyrkan. Förslaget formades som en viljeinriktning att under
2017 undersöka för- och nackdelar,
möjligheter och utmaningar i ett samgående. Detta som en förberedelse
för ett senare faktiskt beslut i frågan.
Ett av ”nyorden” som dök upp under 2016 är ”faktaresistent” och
kanske lever församlingen i en förnekelse av fakta kring vår framtid.
- Eller är det tvärtom så att församlingen lever i en nytestamentlig tillit till att
Gud försörjer sitt verk? Jesus undervisar sina lärjungar om att när de ger
sig ut för att predika ordet ska de inte
ha några extraresurser med sig alls.
Församlingsledningarnas tankar, både
i Betlehemskyrkan och Betaniakyrkan
är att kunna verka och även samverka
för att möta morgondagens utmaningar gemensamt.
- ”En resa på tusen mil börjar med
ett enda steg” - Nu är vi på väg!
Paul Enlund

Tre månader i Jerusalem

Kaffedrickardagen

Under hösten 2016 var Gunnel och Ulf
Schöier volontärer på studieförbundet
Bildas studiecenter i Jerusalem. Torsdagen den 30 mars kl 19 berättar de
om sina upplevelser och erfarenheter
där.
Det har också kommit en önskan om
att Katairna Linderborg gör en repris på kvällstid av sin berättelse om ”Fem
månader i det heliga landet.” Det kommer att bli måndagen den 13 mars kl 19.
Fairtrades Kaffedrickardag infaller i år
11 maj och i Betlehemskyrkan blir det
”Öppet Hus” från kl 15.00 då du har
möjlighet att komma och dricka gott
Fairtradekaffe eller thé och få en god
kaka till det. Majsan
Cedersjö kommer att
informera om Fairtrades arbete på olika håll i världen. (Se
affischering.)

Pilgrim i Parken - Pilgrim i sta´n

Vårcaprice

Varannan torsdag under maj och juni inbjuder vi till en timmes pilgrimsvandring i Stadsparken. Där får vi möjlighet att vandra i vår vackra park samtidigt
som vi samtalar omkring ett angeläget tema som berör. Sommaren 2016 hade
vi två fina vandringar, den första med temat ”Vatten” och den andra hade temat
”Livet är en dans på rosor”. Vad vi kommer att ha för teman i vår får du reda
på längre fram.
4 maj, 18 maj och 1 juni kl 19-20 inbjuder vi till ”Pilgrim i Parken”. Samling vid
soffan (som står vid entrén till stadsparken, Kristinagatan 6)
Två veckor senare 15 juni startar ”Pilgrim i sta´n” som i år har temat ”Vandra
med Abrahams barn”. Vi kommer att ha medvandrare från de Abrahamitiska
religionerna; judendom, islam och kristendom och få mer kunskap om dessa.
Som vanligt har vi en längre vandring med start efter morgonbön kl 9.00. Middag serveras i Betlehemskyrkan och efter en pilgrimsmässa får vi ett föredrag
av dagens medvandrare.
Nytt för i år är att vi har pilgrimsvandringar torsdag – söndag och avslutar på
söndageftermiddag med Pilgrimsgudstjänst efter middagen.
Mer information kommer.
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Traditionsenligt bjuder Betlehemskyrkans kör, Engelkören, Sturekören och
Bk blås till Vårcaprice en onsdag i
maj. I år blir det på Norges nationaldag
den 17 maj, vi får se om det påverkar
sångvalet någonting. Efter konserten
bjuder vi in till ”körens godaste kakbuffé” i Sturegården. Under kvällen
samlar vi in pengar till Diakonia.

Betaniakyrkan
Program

Mars

3 Fred 17.00 Världsböndagen i Mikaelskyrkan:
		
”Har jag varit orättvis mot er?”
4 Lörd 13.00 ÖPPEN GEMENSKAP
		
sista anmälningsdag 2 mars
5 Sönd 10.00 Nattvardsgudstjänst och
		
Församlingsforum - Färdväg
		
Paul Enlund, Eva Carlsson, Tord Wennerlund
7 Tisd 14.00 Stickcafé
11 Lörd 10.30 Sångandakt på Klosterbacken.
		
Jörgen Mattisson				
11 Lörd 10.00-13.00 Upptäck Nu! (Se notis)
		
Tillsammans med Betlehemskyrkan.
12 Sönd 10.00 Gudstjänst.
		
Offerdag för pastors- och diakonutbildningarna.
		
Öjvin och Werna Berbres, Paul.Enlund
13 Månd 15.00 Eftermiddags-kaffe och Bön i Betania
14 Tisd 14.00 Café Tisdag;
		
”Uppfinningar och patent”. Bo Lindberg
19 Sönd 16.00 Sånggudstjänst.
		
Louise och Staffan Östman. Paul Enlund
v 12 - Ansvarsvecka på Porten Dorkas
21 Tisd 9.00 Andakt på Porten Dorkas. Paul Enlund mfl
		 14.00
Stickcafé			
26 Sönd 10.00 Gudstjänst
		
Karl-Erik Garlöv, Maiken Mattisson
28 Tisd 10.00 Sångandakt på Norrby Senior

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

April

1 Lörd 17.00-20.00 Kulturdag. (Se notis) 		
2 Sönd 10.00 Nattvardsgudstjänst och
		
Församlingsforum - Färdväg.
		
Paul Enlund, sång av MER
4 Tisd 14.00 Stickcafé
5 Onsd 19.00 Påskkörövning - Kom och sjung!
9 Sönd 10.00 Gudstjänst Paul Enlund
10 Månd 15.00 Eftermiddags-kaffe och Bön i Betania
11 Tisd 14.00 Café Tisdag: ”Örebro - den sevärda sta		
den” Carl Anders Lindsten

12 Onsd 10.30 Sångandakt på Klosterbacken.
		
19.00 Påskkörövning - Kom och sjung!
13 Tors 19.00 Betania: Skärtorsdagsmässa i Taizéanda.
		
Paul Enlund, Roger och Eva Samuelsson
14 Fred 10.00 Betania: Långfredag. Paul Enlund,
		
Eva Samuelsson o Marie Gyllander
16 Sönd 10.00 Betania: Påskdagen.
		
Paul Enlund, Påskdagskör och instrumentalister
		
16.30 Ekumenisk gudstjänst - Stortorget.
		
Örebro Kristna Samarbetsråd
		
18.00 Påskdagsgudstjänst i Equmeniakyrkan
		
Närkes Kil. Paul Enlund
18 Tisd 10.00 Närkepoeterna
		
10.00 - 19.00 Radio-inspelning
		
andakt m Åsa Larsson o Magnus Sundell
18 Tisd 14.00 Stickcafé
23 Sönd 10.00 Gudstjänst.
		
Offerdag för Equmeniakyrkans nationella ar		
bete. Sören Alnehill, Betaniasångarna
25 Tisd 10.00 Sångandakt på Norrby Senior
30 Sönd 10.00 Gudstjänst.
		
Helen Friberg, Paul Enlund.
		
Sång av Marcus Samuelsson

Maj

2 Tisd 14.00 Stickcafé
		
19.00 - 20.00 Pilgrim i Parken
6 Lörd 18.00 Konsert med Chorus Celeste
7 Sönd 10.00 Nattvardsgudstjänst och
		
Församlingsforum - Färdväg. Paul Enlund m fl
8 Månd 15.00 Eftermiddags-kaffe och Bön i Betania
9 Tisd 14.00 ”Cafe´ Tisdag” Gunilla och Evert Olaus		
son berättar om Sydafrikaresa 2016
13 Lörd 10.30 Sångandakt på Klosterbacken.
14 Sönd 10.00 Gudstjänst.
		
Lars-Erik Jonsson, Jörgen Mattisson,
		
Kristina Gyllander
16 Tisd 14.00 Stickcafé
18 Tors 19.00 - 20.00 Pilgrim i Parken
21 Sönd 16.00 Sånggudstjänst - Bönsöndagen.
		
Voxette, Paul Enlund,
23 Tisd 10.00 Sångandakt på Norrby Senior
25 Tors 7.00 Kristi himmelsfärds dag - Gökotta vid
		
Venastugan, Rynningeviken i samverkan med
		
Olaus Petri församling.
28 Sönd 10.00 Gudstjänst - Betlehemskyrkan inbjuden.
		
Katarina Linderborg, Paul Enlund
30 Tisd 14.00 Stickcafé		
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Betlehemskyrkan
Program

Mars

3 Fred 17.00 Världsböndagen i Mikaelskyrkan.
		
Tema: ”Har jag varit orättvis mot er?”
5 Sönd 16.00 OBS Tiden! Gudstjänst.
		
Tema: ”I fädrens spår”
		
Katarina Linderborg,
		
Ylva och Kjell Arvidsson
7 Tisd 10.00 Äntligen Tisdag!
		
Vandring och Café
		
14.00 Akvarellmålning
9 Tors 18.00 Under Ytan.
		
Soppa och samtal utifrån Mark 14:3-9
11 Lörd 10.00 Upptäck Nu!
		
Utflyktsdag för stora och små. (Se notis)
12 Sönd 10 Årshögtid med nattvard.
		
Katarina Linderborg, Kersti Esselwall		
Smårs, Kören.
13 Månd 19.00 Fem månader i det heliga landet
		
Katarina Linderborg
14 Tisd 10.00 Äntligen Tisdag! Vandring och Café
		
11.00 Vad berättar texten?
19 Sönd 10 Gudstjänst.
		
Alf Rikner, Familjen Kraft-Eriksen
		
Bön- och offerdag för diakon- och
		
pastorsutbildningarna
21 Tisd 10.00 Äntligen Tisdag! Vandring och Café
		
14.00 Akvarellmålning
23 Tors 18.00 Under Ytan.
		
Soppa och samtal utifrån Luk 1:46-55
26 Sönd 10 Gudstjänst.
		
Katarina Linderborg, Svart på vitt
28 Tisd 10.00 Äntligen Tisdag! Vandring och Café
		
14.00 ”Berättelsen om min passion för
		
växter” Marita Kindberg Ahlm
30 Tors 19.00 ”Tre månader i Jerusalem”
		
Ulf och Gunnel Schöier

April

2 Sönd 10.00 Nattvardsgudstjänst.
		
Katarina Linderborg, AnnaMaria Hedin
4 Tisd 10.00 Äntligen Tisdag! Vandring och Café
		
14.00 Akvarellmålning
6 Tors 18.00 Under Ytan.
		
Soppa och samtal utifrån Mark 11:1-11
9 Sönd 10.00 Gudstjänst.
		
Katarina Linderborg, Frida Sandberg.
		
16.00 Konsert med Ansgarskyrkans blås
		
och Bk blås

10 Månd 19.00 Passionsandakt i Betlehemskyrkan
11 Tisd 10.00 Äntligen Tisdag! Vandring och Café
		
11.00 Vad berättar texten?
		
19.00 Passionsandakt i Nikolaikyrkan
12 Onsd 19.00 Passionsandakt i Betlehemskyrkan
13 Tors 19.00 Getsemanestund med nattvard.
		
Katarina Linderborg, Reidun Carlsson
14 Fred 10.00 Långfredagsgudstjänst.
		
Katarina Linderborg, Reidun Carlsson
16 Sönd 10.00 Påskdagsgudstjänst.
		
Katarina Linderborg, Kersti Esselwall		
Smårs, Kören
		
16.00 Ekumenisk gudstjänst på Stortorget.
		
Arr ÖKS.
18 Tisd 10.00 Äntligen Tisdag! Vandring och Café
		
14.00 Akvarellmålning
20 Tors 18.00 Under Ytan.
		
Soppa och samtal utifrån Joh 20:24-31
22 Lörd 10.00 Upptäck Nu!
		
Utflyktsdag för stora och små. (Se notis)
23 Sönd 10 Gudstjänst.
		
Ulf Schöier, Alf Rikner
		
Bön- och offerdag för
		
Equmeniakyrkans nationella arbete
25 Tisd 10.00 Äntligen Tisdag! Vandring och Café
		
14.00 ”Detta är min musik”
		
Magnus Jonzon
30 Sönd 10.00 Gudstjänst.
		
Katarina Linderborg,
		
Gunnel och Ulf Schöier

Maj

4 Tors 19.00 Pilgrim i parken. (Se notis)
7 Sönd 10.00 Nattvardsgudstjänst.
		
Katarina Linderborg, Chorus Celeste (Se notis)
11 Tors 15.00 Kaffedrickardagen
		
Öppet Hus med Fairtrade-fika
14 Sönd 10.00 Gudstjänst.
		
Katarina Linderborg, Magnus Jonzon
		
Församlingsmöte
17 Onsd 19.00 Vårcaprice
18 Tors 19.00 Pilgrim i parken. (Se notis)
21 Sönd 10.00 Gudstjänst.
		
Torgny Lindner, Roland Thapper
28 Sönd 10.00 Gudstjänst i Betaniakyrkan
		
Katarina Linderborg, Paul Enlund
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Markusåret
Läsåret 2017/2018 har Equmeniakyrkan utnämnt till ”Markusåret”. Under året kommer vi att tillsammans läsa, gestalta
och upptäcka Jesus tillsammans med Markus. Vi kommer att sjunga, vandra och - varför inte - brodera med Markus. Bara
fantasin sätter gränserna. Equmeniakyrkan kommer att ge ut en bok med ett nittiotal betraktelser utifrån Markustexter.
Dessa betraktelser är skrivna av olika personer runt om i Sverige. En av texterna i boken kan du läsa redan här:

Liknelsen om fikonträdets
knoppning:

”Lär er nu av liknelsen om fikonträdet: Så snart som dess unga gren blir
mjuk och får löven att spricka fram vet
ni att sommaren är nära. Likaså vet ni
också, när ni ser detta inträffa, att han
är nära, vid dörrarna. Jag säger er i
sanning att denna generation visst inte
skall försvinna förrän allt detta inträf-

far. Himmel och jord skall försvinna,
men mina ord skall inte försvinna.”
/Markus 13: 28 – 31/
När våren kommer och framtiden ser
ljus ut tänker vi nog som minst på
att han står vid dörren. Men vill han
komma in? Vill han se vad vi håller
på med?
För mer än 50 år sedan kom boken

LÄS MARKUS
– MÖT JESUS
Om du vill läsa Bibeln är Markusevangeliet en bra plats att doppa
tårna i. Om du redan läst mycket är Markusevangeliet perfekt för
en djupdykning. Markus är det äldsta och kortaste evangeliet. Fullt
av det glada budskapet om Jesus; som det berättades av de första
lärjungarna och lika relevant för oss idag.
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“Tyst vår” som beskriver den förgiftning av naturen som pågick och
fortfarande pågår. Om vi då skulle ha
fortsatt att förgifta vår jord med DDT,
hormoslyr etc i oförminskad takt kommer inte den unga grenen på fikonträdet bli mjuk och löven spricka fram.
Om vi till viss del fått stopp på förgiftningen av naturen så fortsätter det med
motsvarande av vår luft och atmosfär.
Vår påverkan på klimatet är tveklöst
en verklig överlevnadsfråga för vår
planet. 8 augusti 2016 inträffade dagen
då jordens resurser för 2016 var slut!
Detta datum sker allt tidigare. Med dagens takt för vår konsumtionsökning
kommer detta datum om några tiotal
år ske redan innan sommaren! För att
bryta denna trend måste vi minska vår
konsumtion. Våra fotavtryck blir allt
större. Ju mer vi konsumerar desto
större utsläpp av växthusgaser. Vilken
av vår konsumtion ger mest avtryck?
Resorna/bilen, bostaden och maten vi
äter. Vi i den rika värden har ju råd
att resa på semester och helst skall det
vara långt bort där det är varmt och
skönt. En resa till Thailand? En enda
resa dit ger ett fotavtryck som täcker
ett helt år! Resten av året får du hålla
andan!! Maten då. 70% av jordens
jordbruksmark avvänds för odling av
foder till våra djur. Genom att avstå
kött minskar du ditt fotavtryck märkbart.
Himmel o jord skall försvinna!? Hjälper du också till!
Där villfarelse finns - låt mig få
bringa sanning.
Tro där tvivlet härskar
och förtröstan där förtvivlan råder.
Låt mig bringa ljus i mörkret
och glädje i bedrövelsen.
/del av Fransicus bön/
Göran Tengå

Kyrkoårets texter mars-maj

Konfirmationsläsning
Läsåret 2016/17 har vi tre konfirmander från Betlehemskyrkan och Betelkyrkan. Vi träffas en gång i månaden och till sommaren kommer de
att åka på läger på Sjövik i knappt två veckor. 10 september blir det
konfirmationsgudstjänst i Betelkyrkan.
Equmeniakyrkan i Örebro inbjuder även nästa läsår till Konfirmationsläsning. Vi hoppas på en större grupp den här gången, eventuellt kommer vi att samarbeta med församlingar runt om Örebro. Mer information kommer under våren, men har du ungdomar i din närhet som är
runt 14 år så tipsa dem redan nu.
Insändare till församlingarna i Equmeniakyrkan i Örebro
Jag heter Margareta Wijk och har bott i Örebro i hela mitt liv. Uppvuxen
i Vasakyrkan, senare medlem i Hagakyrkan och nu idag i Betlehemskyrkan. Brobyggekurs i Betaniakyrkan, flera terminer och 50-talist.
Jag har fått en vision om våra kyrkors framtid. Att Betaniakyrkan,
Betlehemskyrkan och Betelskyrkan bygger nytt på Betlehemskyrkans
tomt.........kyrka, bostäder, lunchställe, lokaler för dagens och framtidens aktiviteter, en ÖSTERKYRKA!
Vasakyrkan säljer och flyttar till Hagakyrkan, tomten bredvid som redan finns och bygger ut kyrkan, restaurang, sportlokaler mm som behövs i framtiden, en VÄSTERKYRKA!
Ska detta förverkligas måste det ske snart... Vi måste göra en förändring inom 5-10 år medan vi “gamla” finns kvar och pengarna finns.
40-åringarna är inte intresserade att förvalta gamla fastigheter.........
I stället för en framtida konkurs kan vi se något nytt!
Det här är vad jag har sett.
Vad ser Du?                                                                                            
Margareta Wijk hösten 2016

Kyrkokonferensen

Equmeniakyrkans kyrkokonferens är
24 - 28 maj 2017 i Vårgårda.
Årets tema är ”Gud gör något nytt”.
Parallellt med förhandlingar och seminarier kommer det finnas aktiviteter för både barn och ungdomar.
Utöver detta bjuder Tångahed, där
konferensen är, på bowling, minigolf
och bad i poolen.
Varje dag kommer det även att finnas
tillfälle att gå på morgonsamling, seminarier, gudtsjänster och kvällsarrangemang. En kväll blir det också
festkväll för stora och små, där får vi chans att umgås, äta gott, känna
samvaro och underhållas.
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2017-03-05 1:a söndagen i fastan - Prövningens stund Mark
1:12-13, 1 Mos 3:1-13,
Heb 5:7-10, Ps 31:2-6
2017-03-12 2:a söndagen i fastan - Den
kämpande tron Mark
14:3-9, Jes 61:1-3,
Heb 11:23-27, Ps 130
2017-03-19 3:e söndagen i fastan - Kampen mot ondskan Mark
9:14-32, 1 Kung 18:26-29, 36-39, Upp 3:1419, Ps 25:12-22
2017-03-26 Jungru Marie bebådelsedag
- Guds mäktiga verk Luk 1:46-55 (Luk
1:26-38), 1 Sam 2:1-10, Kol 1:15-20, Ps
147:7-15
2017-04-02 5:e söndagen i fastan - Försonaren Joh 3:11-21, 4 Mos 21:4-9, 1 Joh
1:8-2:2, Ps 103:8-14
2017-04-09 Palmsöndagen - Vägen till
korset Mark 11:1-11, 2 Mos 13:6-10, Heb
2:14-18, Ps 118:19-29
2017-04-13 Skärtorsdagen - Det nya förbundet Mark 14:12-26, 2 Mos 24:3-11, 1 Kor
10:16-17, Ps 111:1-5
2017-04-14 Långfredagen - Korset
Mark 15:21-41, Jes 53:1-12, 1 Kor 2:1-10,
Ps 22
2017-04-16 Påskdagen - Kristus är uppstånden Mark 16:1-14, 2 Mos 15:1-11, 1 Kor
15:12-21, Ps 118:15-24
2017-04-17 Annandag påsk - Möte med den
uppståndne Joh 20:19-23, Jer 31:9-13, 1 Pet
1:18-23, Ps 16:6-11
2017-04-23 2:a söndagen i påsktiden - Påskens vittnen Joh 20:24-31, Sak 8:6-8, 1 Pet
1:3-9, Ps 145:1-7
2017-04-30 3:e söndagen i påsktiden - Den
gode herden Joh 10:22-30, Jer 23:3-8, 1 Pet
5:1-4 Ps 23
2017-05-07 4:e söndagen i påsktiden - Vägen till livet Joh 13:31-35, 2 Mos 13:20-22,
1 Thess 5:9-11, Ps 147:1-7
2017-05-14 5:e söndagen i påsktiden - Att
växa i tro Joh 17:9-17, Jes 57:15-16, Gal
5:13-18, Ps 98:1-8
2017-05-21 Bönsöndagen – Bönen
Matt 6:5-8, 1 Kung 3:5-14, Rom 8:24-27,
Ps 13
2017-05-28 Söndagen före pingst - Hjälparen kommer Joh 16:12-15, 1 Kung 19:9-16,
Apg 1:12-14 ,Ps 33:18-22

Världens Fest!
Andra Advent inbjöds till ”Världens
Fest!” i Betlehemskyrkan. Klockan 12
dukades det upp ett fantastiskt buffébord med allehanda maträtter som vi
tagit med oss och vi lät oss väl smaka.
Mätta och belåtna fick vi sedan lyssna
till Ulrika Morazan som berättade om
Equmeniakyrkans internationella arbete och flera gånger tryckte hon på
att allt detta är ert arbete. Det är möjligt p.g.a. de gåvor vi alla ger till det
internationella arbetet.
Världens Fest gav en god eftersmak
och vi planerar att den återkommer i
december igen.

Församlingsnytt Betlehem

Till vila
Else-Maj Widemark
Född 1 december 1937
Död 16 januari 2017

Församlingsnytt Betania

Vi gratulerar

Per-Axel Lidén 95 år 18 mars
Vivan Åström 80 år 24 maj
Elizam Pello-Esso 30 år 27 maj

NYÅRSBÖN o Firande för ”fem som vill”

Till vila

Traditionsenligt inbjöds alla Equmeniakyrkorna till Betaniakyrkan för
nyårsbön. Sång, musik och reflektioner på tröskeln mellan det gamla och
det nya året delades. Roger och Eva
Samuelsson, Marcus Samuelsson och
Paul Enlund höll ihop detta med gemensamma krafter och många deltog i
en stämningsfull samling.

Elsa Eriksson
Född 22 januari 1922
Död 5 februari 2017

Carl Roberthson
Född 24 januari 1924
Död 2 februari 2017

Bön- och offerdagar
I mars är det dags för bön- och offerdag för pastors- och diakonutbildningarna. Vi behöver investera
i framtiden genom att se till att våra
blivande pastorer och diakoner får den
utbildning de förtjänar.

Tanken att ha någon form av öppethus-firande på nyårskvällen har funnits tidigare och väcktes nu på nytt.
Betaniakyrkans planeringsråd valde
att inbjuda till ett enkelt nyårsfirande
efter bönen. Villkoret för att sjösätta
tanken var dock att fråga efter ”fem
som vill” vara med om detta. Ingen
kommitté, inte plikt, bara anspråkslöst
o enkelt knytkalas. Så var tanken.

I april är det bön- och offerdag till
Equmeniakyrkans mission i Sverige.Vi kan då fortsätta stötta församlingar i förnyelse, utveckling och
växt. Vi kan arbeta än hårdare med
församlingsplantering. Vi kan vara en
tydligare röst i Sverige för människor i
utsatta situationer och göra det möjligt
för sjukhuspastorer, studentpastorer
och flykting- och integrationsprojekt
att fungera ännu bättre. Ofta handlar
det om arbete som en enskild församling inte mäktar med, om det arbete
där vi behöver samverka nationellt.

När de flesta efter nyårsprogrammets
slut gav sig av fanns nog frågan vilka
”de där fem som ville” kunde vara.
Det enkla knytkalasen som dukades
upp visade sig bli en festbuffé när ”de
fem” visade sig vara nära trettio! Ett
brödunder och ett gemenskapsunder
lät folk att lägga pussel, sjunga sånger
och dela berättelser fram emot 22-tiden då vi hjälptes åt att avrunda kvällen.
Att en ”Fest För Fem som vill” gärna
kan få upprepas känns som en självklar möjlighet.

Swish 123 900 32 86
Bg 900-3286
Var med och gör skillnad!
Din gåva är viktig.
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Betaniakyrkan
Venavägen 21
703 65 Örebro
Tel Exp 019 31 02 90
exp@betaniakyrkan.se
Bg 463 - 3517
Swish123 512 84 75

Församlingsföreståndare/Pastor

Paul Enlund

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

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

Kära läsare!
Du håller i din hand det fjärde 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 slutet av maj är den 15
maj.
God läsning!

Swish till församlingen!

Ett lyft för kyrkans kollekter! Ge en
gåva/kollekt eller betala kyrkkaffe mm
från mobilen - ett snabbt, säkert och
enkelt sätt att betala. Ladda hem en
app i en smart-phone samt ett mobilt
Bank-ID. Kontakta därefter
din bank om hur du ansluter dig. Församlingarnas
Swish-nummer ser du här
bredvid.

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

Gemensam expedition

Körpedagog

För att få ett effektivare och smidigare
samarbete provar Paul Enlund, Katarina Linderborg och Kersti EsselwallSmårs att onsdagsförmiddagar finnas
på expeditionen i Betlehemskyrkan.

Tel 070 658 44 91
kersti.betlehemskyrkan@telia.com

Redaktion

Kersti Esselwall-Smårs

Sjukhuskyrkan
Sjukhuspastor

Roger Samuelsson

Tel 019 - 602 23 50
roger.samuelsson@regionorebrolan.se
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Paul Enlund, 076 023 54 23
paul@betaniakyrkan.se
Katarina Linderborg, 072 565 24 60
katarina.linderborg@telia.com
Alf Rikner, 070 618 87 11
alf.rikner@folkbildning.net
Göran Tengå, 070 570 00 56
g.tenga@telia.com

B
Gud, Facebook & vårt inre
Genomsnitts-svensken använder idag
sociala medier (typ Facebook, Instagram, Twitter) minst 30 min varje
dag. Vad händer med oss under den
tiden? Eller rättare sagt: vad händer
med oss i vårt inre, just för att vi utnyttjar den halvtimmen? Säkerligen
händer mycket positivt och kanske en
del negativt. Kanske sånt som vi upptäcker först efter ett tag.
Man kan märka en ny sorts orolighet
hos oss människor i dagens
teknik-samhälle. En oro
över att inte missa de viktiga sakerna som finns runt
omkring oss. En oro över att
de roligaste sakerna kanske
händer utan att vi märker det,
om vi inte håller oss uppdaterade så ofta som möjligt.
De mobiler/paddor/datorer
vi har, som gör att meddelanden kan nå fram snabbt,
blir samtidigt en sorts fångvaktare över oss. Vi blir liksom fria att röra oss vart vi
vill, men samtidigt blir vi
liksom inte fria att göra det
vi behöver. På djupet. Och vi kanske
inte räknar med att viktiga saker kan
hända just när vi avstår från att hålla
oss uppdaterade. Det är ju synd.
För det verkar finnas krafter som jobbar för oss när vi inte jobbar.
Det verkar som att vi behöver ge plats
för de sakerna i våra scheman och
dagsrutiner.
Annars uteblir en del av vår djupa utveckling just p g a att vi energiskt försöker skapa vår utveckling.
Jag åkte tåg till övre Norrland, och
satte mig bredvid en kille som hade

flera papperstidningar med sig, iphone
i öronen, och film på laptop’en. Resan var många timmar. Han hade inte
tråkigt en enda timme. Det hade jag.
Han kom fram med mycket ny input
utifrån. Men jag upplevde nog något
helt annat. Under tiden som jag satt
och hade tråkigt många timmar (jo,
jag ville ha det så) hände saker i mitt
inre. Saker som kom inifrån, i stället
för utifrån. Saker jag inte själv hade
presterat fram. De var djupare än så.

pen mer än kläderna. Vem av er kan
med sina bekymmer lägga en enda aln
till sin livslängd? När ni nu inte ens
förmår så lite, varför bekymrar ni er
då om allt annat? Tänk på liljorna,
hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er: inte ens
Salomo i all sin prakt var klädd som
en av dem. Om nu Gud ger sådana
kläder åt gräset, som i dag står ute på
ängen och i morgon stoppas i ugnen,
skall han då inte ha kläder åt er, ni
trossvaga? Tänk inte på hur
ni skall få något att äta och
dricka, och oroa er inte. Allt
sådant jagar hedningarna i
världen efter. Men er fader
vet att ni behöver detta. Sök
i stället hans rike, så skall ni
få det andra också.”

Man gör så gott man kan,
men det finns stora krafter
som kommer till vår hjälp
från annat håll än från våra
egna prestationer. Ibland behöver vi koppla ner, och ge
plats för den hjälpen. Inte av
Foto: Barn images lathet eller slöhet, utan av
Och kanske är de sakerna minst lika tilltro/tillit/sinnesro...
viktiga för oss, som de saker vi ska- För en människa kanske det innebär
par själva genom våra ansträngningar. att man börjar med media-tystnad sista
Även det djupa måste få chansen. Vi timmen innan man lägger sig. För en
måste ge utrymme till vårt inre.
annan kanske det innebär att när man
Ber ägnar man inte största delen till
Från olika källor kommer sådana er- att prata till Gud, man börjar att lyssna
farenheter. 12-stegs-metoden börjar mer i stället. En tredje människa kanmed att man behöver inse att det inte ske kravlöst går ut oftare i naturen i
är man själv som ska prestera fram det stället för att börja se en ny serie i TV.
viktiga i livet. Man behöver lägga sitt En fjärde kanske sitter på en stol nåstora livsöde i någon annans hand.
gon timme och ger plats åt rösten i sitt
Till sina lärjungar säger Jesus ”...be- inre. Och har lite tråkigt. Först. Ibland
kymra er inte för hur ni skall få mat att behöver vi koppla ner, och ge plats för
leva av eller kläder att sätta på krop- den hjälpen. Inte av lathet eller slöhet,
pen...Livet är mer än födan och krop- utan av tilltro.
Alf Rikner

