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Sommarkyrka

Församlingsforum i Betania........

Ett välfyllt program väntar denna sommar. Utöver det gudstjänstsamarbete
som sker mellan Equmeniakyrkorna
i Örebro inbjuder Betlehemskyrkan,
Betaniakyrkan och Närkes Kil till sommarkvällar under juli.

Under vårterminens ”församlingsforum” hölls undervisning och samtal
om homosexualitet och frågan om samkönad vigsel. Vi fick vidare dela tankar
om vad som ger ”glädje och gemenskap” och om hur ”gudstjänst och bön” kan
uppmuntra och stärka både gemenskapen och den enskilde. Allt detta centralt i
vår församlings förståelse av vad det kristna livet är. Vi har samtalat och lyssnat
in varandras berättelser om dopet och beslutat att dop av barn är möjligt att göra i
Betaniakyrkan. En ny ”församlingsordning” ska utarbetas med vägledning av vad
som gäller i Equmeniakyrkans dokument ”Trons grund”, bland annat om dopet.
”Om vi verkligen vill göra något - så kan vi göra vad som helst” - utbrast en deltagare efter
det samtalsforum som handlade om vår historia. Det som inspirerade och utmanade
var de historiska berättelserna om söndagsskola på 40-50-talet och hur ungdomskörkulturen på 1970-80 talet växte till en ungdomsrörelse och erfarenheter av styrka,
problemlösning och engagemang flödade då Betaniakyrkan byggdes ut på 80-talet.

Sö 2/7 18.00 Betaniakyrkan
Grillkväll och andakt
On 5/7 18.00 Betlehemskyrkan
Sommarcafé
Sö 16/7 18.00 Betaniakyrkan
Grillkväll och andakt.
Sång med Håkan Isaksson.
Värd Paul Enlund.
On 19/7 18.00 Betlehemskyrkan
Sommarcafé,
Sö 30/7 18.00 Betaniakyrkan
Grillkväll och andakt.

Equmeniakyrkan
Närkes Kil bjuder in..

Lö 3/6 18.00 Pingstafton
Musik i sommarkväll.
Sandra och Erik Nilsson
Sö 9/7 18.00 Musik i Sommarkväll.
Önskepsalmer m Gunnar Staaf
Sö 23/7 18.00 Sommarkväll
i Bäckalunds missionshus.
Monica och Fredrik Sturzenbecker sjunger och spelar
(Missionshuset ligger längs vägen
mellan Lockenkil och Axbergshammarsrondellen vid R50)

Färdväg - Nu drar vi vidare! Hoppas att du vill följa med på utfärdsdag till Närkes
Kil; 10 juni! (se ruta)

Tillsammans i Närkes Kil
lördag 10 juni
Lätt
samt
allvar
längs Färdvägen
Välkommen till gemenskapsdag med knytkalas.
Ta med lunch och dryck till dig själv och gärna för en till.
Kaffe på för- och eftermiddag ordnar Färdvägsgruppen. Frivillig avgift för fika.

9.30 Avfärd för gemensam skjuts.
10.00 Samling i Vallby, Equmeniakyrkan Närkes Kil
16.00 Hemfärd
Alla kan vara med - aktivitet för alla åldrar - bjud gärna med en vän!
Anmäl att du kommer med!
Ange om du behöver skjuts från kyrkan - eller har plats i bil till
exp@betaniakyrkan.se eller ring 019 – 31 02 90
eller på anmälningslista i kyrkan.

Sorgegrupp
Equmeniakyrkan inbjuder, tillsammans med Bilda, till en samtalsgrupp
där du som mist någon som stod dig
nära får stöd och hjälp att samtala om,
och arbeta med din sorg tillsammans
med andra.
Ledare är Bengt Isaksson, pastor och
sjukhussjälavårdare.
Samtalsgruppen startar tisdagen den 19
september i Bildas lokaler och gruppen
träffas totalt nio gånger.
Mer information finns i kyrkan, eller ta
kontakt med din pastor.

Konfirmationsläsning
Läsåret 2016/17 har vi tre konfirmander från Betlehemskyrkan och Betelkyrkan.
Vi har träffats en gång i månaden och efter midsommar 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.
Beroende på hur många komfirmander vi får så kommer vi att ha vanlig veckoläsning här hemma eller rekommendera tonåringarna att åka till Sjövik.
Är du intresserad av konfirmationsläsning, eller har någon tonåring i din närhet
som är det, så ta kontakt med Katarina eller Paul så hjälper de dig vidare.
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För fjärde året inbjuder vi till ”Pilgrim i sta´n”. I år med
temat ”Vandra med Abrahams barn” där vi kommer
att möta representanter för de tre Abrahamitiska religionerna. Karin Wiborn, generalsektreterare på Sveriges
Kristna Råd inleder dagarna med temat: Mötet mellan
Abrahams barn - likheter, skillnader, syskonkärlek, eller?
På fredagen har vi besök av två judar, Björn Moback,
f.d. medlem i fullmäktige i judiska församlingen i Göteborg som kommer att berätta om Mat, lagar, fasta
och bön, och Bernt Hermele, författare och journalist
som bl.a. skrivit boken: ”Judejävel” som kommer att reflektera över Att vara
jude i Sverige idag.
På lördagen får vi besök av Hazim Gourda, imam i Bosniska församlingen i Örebro och han kommer att stanna inför Att vara muslim i Sverige idag.
På söndagen talar vi om kvinnornas roll under temat Saras döttrar. det är Helen
Friberg, kyrkoledare i region Svealand i Equmeniakyrkan som leder samtalet omkring det och som också predikar i söndagens gudstjänst.
För hela dagsprogrammet, se under Betlehemskyrkans program. För deltagande i
middagen önskar vi anmälan. Övriga samlingar behövs ingen anmälan till.

Sommarcafé i
Sturegården

Höstupptäck varandra, naturen och Gud.

Gudstjänstledare!

Sommaren är splittringens tid och när hösten kommer är det dax att mötas igen
och starta upp arbetet i församlingen. Lördagen den 2 september har Betlehemsoch Betaniakyrkan gemensam fest- och aktivitetsdag ute och inne för stora och
små under rubriken ”Höstupptäck” där vi får upptäcka nya människor och nya
aktiviteter. Vi åker till Karlskoga folkhögskola där vi kommer att ha en hel del
aktiviteter av olika slag och svårighetsgrad, och hoppas att alla åldrar kan hitta något att göra. Vi reser kl 8.45 från kyrkan och räknar med att vara tillbaka
ca kl 16.00. Då har vi hunnit med ett par fika och lunch, samt en hel del aktiviteter, samtal och andakt. Allt detta för 100 kronor/person eller
250 kronor/familj. Församlingen står för mellanskillnaden
upp till den verkliga kostnaden
Ge fler möjlighet att delta i
som är 350 kronor/person.
HÖSTUPPTÄCK
Mer information och anmällördagen den 2 september på Karlskoga Folkhögskola
Ge ett extra bidrag till dagen!
ningslista finns i kyrkan.
Betlehemskyrkan; BG 869-2410
Betaniakyrkan; BG 463-3517 – ange ”Höstupptäck”
Anmäl senast 27 augusti.

Jag har i hela mitt pastorsliv planerat
gudstjänster tillsammans med en gudstjänstledare. Och innan jag blev pastor
ledde jag själv gudstjänster. Jag tycker
det är en styrka då det finns fler röster som hörs, fler tankar och reflektioner utifrån gudstjänstens tema som får
komma fram. Det är också ett sätt att
fördjupas i sin tro, att av och till få brottas med olika gudstjänstteman. Det ger
också en större delaktighet och engagemang. Det finns många duktiga personer som leder gudstjänst i vår kyrka,
men vi kan bli fler. Planera in den 22
augusti kl 18.00 och kom till en första
träff i Betlehemskyrkan, där vi funderar över gudstjänstens uppbyggnad.

Bårtäcke i Betlehemskyrkan

Som många i Betlehemskyrkan har
hört, så är det en liten grupp som planerar för att sy ett bårtäcke till vår kyrka.
Arbetet började med att titta på andra
kyrkors bårtäcken och kontakter med
textilkonstnärer som syr bårtäcken.

Efter att vi hade
kommit fram till en
egen idé om hur vi
ville göra togs en
kontakt med textilkonstnär
Lena
Hellström för att få
hennes hjälp med en
utformning. Lena
har gjort en skiss
med mönster, som
vi tänker brodera
på en ”löpare” som skall ligga ovanpå
det stora täcket. Material till detta har
vi beställt och väntar på. Vi har sedan
haft besök av en väverska från Tiveden, Lena Köster, som skall väva ett
tygprov till själva täcket. Vi ser med
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Två onsdagar i juli är du välkommen
till Sommarcafé i eller utanför Sturegården, beroende på väder.
Vi träffas, fikar, pratar och har en trevlig stund tillsammans. Sommarcaféet
blir 5 och 19 juli kl. 18.00.

Välkommen!

spänning fram emot hennes provväv
och även den kostnadsoffert som hon
skall ge oss. Till hösten räknar vi med
att vara i gång med arbetet.
Den som vill titta på skissen kan kontakt någon av oss. Vill ni i höst se hur
arbetet fortskrider, kan ni komma till
kyrkan på tisdagsförmiddagarna, då vi
skall hålla på med vårt broderande. Vi
hoppas att bårtäcket skall bli av värde
för församlingen.
Britt Arvidsson
Birgitta Gunnarsson
Marianne Kumlin
Ann-Britt James
Kristina Tengå

Betaniakyrkan
Juni

1 Tor
		
4 Sön
		
		
8 Tor
10 Lör
11 Sön
12 Mån
13 Tis
15 Tor
15 - 18
18 Sön
		
		
		
19 Mån
20 Tis
22 Tor
25 Sön
		

Juli

2 Sön
		
9 Sön
16 Sön
		
		
23 Sön
		

Program

8.30 Morgon med Gud
19.00 Pilgrim i parken ”Skaparglädje”
10.00 Nattvardsgudstjänst.
Monica Gunnarsson, Örebro Stadsmission.
Utgångskollekt till Stadsmission. Sång av MER
8.30 Morgon med Gud
9.30 - 16 Gemenskapsdag i Närkes Kil, (se notis)
10.00 Gudstjänst. Paul Enlund. Voxette
15.00 Eftermiddagskaffe och Bön i Betania
13.30-16.00 Sommarfest, Café Skogen.
8.30 Morgon med Gud
Pilgrim i sta´n (se Betlehemskyrkan och notis)
16.00 Pilgrimsgudstjänst med nattvard i
Betlehemskyrkan Tema ”Saras döttrar”
Helen Friberg, Katarina Linderborg, Familjen
Kraft-Eriksen
16.00 Bön i Betania, terminsavslutning
10.00 Sångandakt på Norrby Senior.
8.30 Morgon med Gud, terminsavslutning
10 Gemensam Gudstjänst i Betlehemskyrkan 		
Katarina Linderborg, Maria Björkqvist
10.00 Gemensam gudstjänst i Vasakyrkan
18.00 Grillkväll och andakt i Betania
10.00 Gemensam gudstjänst i Vasakyrkan
18.00 Gemensam Grillkväll och andakt i
Betaniakyrkan. Sångprogram med Håkan Isaksson. Värd Paul Enlund.
10.00 Gemensam gudstjänst i Betaniakyrkan
Paul Enlund m fl.

30 Sön
		
		
		

10.00 Gemensam gudstjänst i Betlehemskyrkan
Lasse Vallmoss, Mattias och Linda Brandes,
Roland Thapper.
18.00 Grillkväll och andakt i Betania

Augusti 			

6 Sön 10.00 Gemensam gudstjänst i Betaniakyrkan
		
Roger Samuelsson
12 Lör 10.00 Sångandakt på Klosterbacken.
13 Sön 10.00 Gemensam Nattvardsgudstjänst i Betle		
hemskyrkan. Katarina Linderborg,
		
Magnus Jonzon		

Varje vecka i Betaniakyrkan
Måndagar kl 16.00, Bön i Betania
Torsdagar kl 8.30, Morgon med Gud - andakt och
förmiddags-café
Kyrkkaffe - serveras efter varje gudstjänst
14 Mån
		
17 Tors
20 Sön
		
22 Tis
27 Sön
		
		

15.00 Eftermiddagskaffe och Bön i Betania.
Terminsstart.
8.30 Morgon med Gud. Terminsstart
11.00 Ekumenisk sommargudstjänst
i Stadsparken
10.00 Sångandakt på Norrby Senior
10.00 Gudstjänst och Församlingsforum.
Paul Enlund och Färdvägs-gruppen.
13.00 Församlingsforum

September			

2 Lör Höstupptäck - Karlskoga fhs (se notis)
3 Sön 10.00 Nattvardsgudstjänst.
		
Paul Enlund och musiker

Församlings-

Församlings-

nytt Betania

nytt Betlehem

Vi gratulerar
Mari Isa Girjis Gezrawi 80 år 1 juli
Lisbeth Vätterbjörk Borg 65 år 2 juli
Lotta Johansson 50 år 6 juli
Gun Andersson 80 år 31 augusti

Till vila
Inga Persson
Född 21 maj 1931
Död 24 februari 2017

Dop
Vilgot Gyllander, född 13 december, son till Ingela Reinholdsson och Andreas Gyllander döps i Betaniakyrkan söndag 28 maj.
Vigsel
Välkomna till vigsel mellan Kristina Gyllander och Jesper Mattsoff.
Den äger rum 2017-07-08 klockan 14:30 i Odensvi kyrka (utanför Köping).
Därefter inbjuds ni till fika.
Med vänliga hälsningar, Ninna och Jesper
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Betlehemskyrkan
Juni

1 Tor
4 Sön
		
11 Sön
		
		
		

Program

19.00 Pilgrim i parken ”Skaparglädje”
10.00 Gudstjänst Katarina Linderborg
Mattias och Emilia Schöier
10.00 Vandringsgudstjänst tillsammans med
Nikolai församling. Katarina Linderborg,
Mari-Anne Gustafsson, Kören, Kersti EsselwallSmårs, Marie Spångberg

Pilgrim i sta´n med temat
”Vandra med Abrahams barn”
15 Tors Pilgrim i sta´n, Medvandrare: Karin Wiborn
		
9.00 Morgonandakt i kyrkan
		
9.30 Vandringen startar
		
17.00 Middag i Sturegården. 			
		
18.00 Pilgrimsmässa i kyrkan
		
19.00 ”Mötet mellan Abrahams barn –
likheter, skillnader, syskonkärlek, eller?”
16 Fre Pilgrim i sta´n Medvandrare: Björn Moback
		
9.00 Morgonandakt i kyrkan
		
9.30 Vandringen startar
		
17.00 Middag i Sturegården. 			
		
18.00 Pilgrimsmässa i kyrkan
		
19.00 ”Att vara jude i Sverige idag.”
		
Bernt Hermele
17 Lör Pilgrim i sta´n. Dagens gäst: Hazim Gourda
		
9.00 Morgonandakt i kyrkan
		
9.30 Vandringen startar
		
17.00 Middag i Sturegården.
		
18.00 Pilgrimsmässa i kyrkan
		
19.00 ”Att vara muslim i Sverige idag”
18 Sön Pilgrim i sta´n. Medvandrare: Helen Friberg
		
9.00 Morgonandakt i kyrkan
		
9.30 Vandringen startar
		
14.00 Middag i Sturegården.
		
16.00 Pilgrimsgudstjänst med nattvard.
		
Tema ”Saras döttrar” Helen Friberg,
		
Katarina Linderborg, Familjen Kraft-Eriksen

23 Sön
30 Sön
		
		

Augusti
6 Sön
		
13 Sön
		
		
20 Sön
		
22 Tis
27 Sön
		

2 Sön
5 Ons
9 Sön
16 Sön
		
		
19 Ons

10.00 Gemensam gudstjänst i Betaniakyrkan
Roger Samuelsson		
10.00 Gemensam Nattvardsgudstjänst i Betlehemskyrkan. Katarina Linderborg,
Magnus Jonzon
11.00 Ekumenisk sommargudstjänst
i Stadsparken
18.00 Träff för gudstjänstledare.
10.00 Studiegudstjänst om Markusevangeliet.
Katarina Linderborg, Maria Björkqvist.

September			
2 Lör
3 Sön
		
		

Höstupptäck - Karlskoga fhs (se notis)
10.00 Höstupptakt med nattvard.
Katarina Linderborg, Kören, Kersti EsselwallSmårs

Midsommar på Uskavi är en tradition sedan 70 år tillbaka. Här samlas vänner och bekanta för att fira en traditionell midsommar i husvagn, stuga eller tält. Under
hela helgen finns aktiviteter för stora som små. Restaurangen har öppet under hela midsommarhelgen.
Det kostar ingenting att gå på våra samlingar, vi tar
istället upp frivilliga kollekter i samband med Gudstjänster och konserter.
Midsommarafton 23 juni
12.00 – 14.00 – Midsommarbuffé serveras
i restaurangen
13.00 – Vi klär midsommarstången!
16.00 – Små Grodorna
17.00 – Lindesbergs Folkdansgille
18.00 – För alla Barn och Vuxna: Trollkarlen Mr Goran
19.00 – Konsert i kyrkan med Evangelistkvartetten
21.00 – Dans kring stången igen
Midsommardagen 24 juni
11.00 – Förmiddagsgudstjänst
12.00-14.00 – Midsommarbuffé serveras
i restaurangen
Läs mer på www.uskavi.se

23 Fre Midsommar på Uskavi (se progam till höger)
25 Sön 10 Gemensam Gudstjänst i Betlehemskyrkan 		
		
Katarina Linderborg, Maria Björkqvist

Juli

10.00 Gemensam gudstjänst i Betaniakyrkan
10.00 Gemensam gudstjänst i Betlehemskyrkan
Lasse Vallmoss, Mattias och Linda Brandes,
Roland Thapper.

10.00 Gemensam gudstjänst i Vasakyrkan
18 .00 Sommarcafé i eller utanför Sturegården
10.00 Gemensam gudstjänst i Vasakyrkan
18.00 Gemensam Grillkväll och andakt i
Betaniakyrkan. Sångprogram med Håkan Isaksson. Värd Paul Enlund.
18.00 Sommarcafé i eller utanför Sturegården
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Markusåret
Läsåret 2017/2018 har Equmeniakyrkan utnämnt till ”Markusåret”. Vi fortsätter
att ge ett smakprov från den bok som Equmeniakyrkan ger ut med ett nittiotal
betraktelser från Markusevangeliet.

Kyrkoårets texter
juni - aug

Lärjungarna plockar ax på sabbaten
Jesus sökte de ofta efter fel hos
honom. I sin iver att komma åt
Jesus lyssnade de noga på vad
han sa och iakttog vad han och
hans lärjungar gjorde.
Kring budordet ”Tänk på att
hålla sabbatsdagen helig” hade
en mängd detaljregler införts.
Visst, sabbaten skulle vara en vilodag. Men att rycka av ax och
äta, som lärjungarna gjorde, hur
kunde det betraktas som arbete
och vara förbjudet? Märkligt,
men för fariséerna hade här ett
regelbrott begåtts.
Jesus besvarade anklagelsen dels
med ett historiskt exempel, dels
med ett viktigt påstående om sabOm 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
batens natur. Han visade att omav det glada budskapet om Jesus; som det berättades av de första
lärjungarna och lika relevant för oss idag.
sorgen om människan alltid ska
sättas i första rummet. Här såg
han till de hungriga lärjungarnas
En sabbat tog han vägen genom sädesbehov och försvarde deras handlande.
fälten, och lärjungarna började rycka
”Sabbaten blev till för människan och
av ax medan de gick. Då sade fariseinte människan för sabbaten.”
erna till honom: ”Varför gör de sådant
Vi är väl inte felsökande som farisépå sabbaten som inte är tillåtet?” Han
erna? Och vi sätter väl inte regler och
svarade: ”Har ni aldrig läst vad Daprinciper före omsorg om medmännisvid gjorde när han och hans män blev
kan?
hungriga och inte hade något att äta?
Hur följer vi idag i Jesu fotspår och sätHan gick in i Guds hus – det var när
ter människan främst, som han gjorde?
Evjatar var överstepräst – och åt upp
skådebröden, som inga andra än präsO Gud, du som kallat oss att följa i
terna får äta, och gav också dem som
Jesu Kristi fotspår, lär oss att möta våra
var med honom.” Och Jesus sade till
medmänniskor med omsorg, kärlek
dem: ”Sabbaten blev till för männisoch barmhärtighet. Så att vi tjänar vår
kan och inte människan för sabbaten.
nästa och ärar dig. Amen
Alltså är Människosonen herre också
över sabbaten.”
Rose-Marie Frebran

LÄS MARKUS
– MÖT JESUS

Mark 2: 23-28

Den här berättelsen ger oss två olika
exempel att ta lärdom av. Ett negativt,
avskräckande exempel från fariséerna
och ett positivt, efterföljansvärt exempel från Jesus.
Fariséerna var rätt självgoda i sin religiositet, i sitt utövande av judendomen.
De var väldigt plikttrogna när det gällde regler och principer. När de stötte på

Redaktion

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
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2017-06-04 Pingstdagen - Den heliga
Anden Joh 7:37-39, Jes 12, Ef 2:1722 (Apg 2:1-11), Ps 104:27-31
2017-06-05 Annandag pingst - Andens vind över världen, Joh 12:4450, Jes 44:1-8, Apg 2:36-41, Ps 68:1014, 20-21
2017-06-11 Heliga trefaldighet dag
- Gud - Fader, Son och Ande, Joh
11:18-27, 1 Mos 18:1-8, Apg 4:5-12
Ps 113:1-6
2017-06-18 1:a sönd. e. Tref. - Vårt
dop, Matt 3:11-12, 1 Mos 7:11-23,
Apg 8:26-39, Ps 66:5-12
2017-06-24 Midsommardagen - Skapelsen Mark 6:30-44, 1 Mos 9:8-17,
Kol 1:21-23, Ps 104:1-13
2017-06-25 Den helige Johannes
döp. Dag - Den Högstes profet, Luk
1:67-80, Jes 42:5-9, Apg 10:37-38,
Ps 96
2017-07-02 3:e sönd. e. Tref. - Förlorad och återfunnen, Luk 15:11-32,
Jes 66:12-14, 1 Pet 5:5-11,
Ps 119:170-176
2017-07-09 4:e sönd. e. Tref. - Att
inte döma, Luk 6:36-42, Hes 18:3032, Gal 6:1-7, Ps 62:2-9
2017-07-16 Apostladagen - Sänd
mig, Mark 3:7-19, Jer 1:4-10,
Rom 16:1-7, Ps 40:6-12
2017-07-23 6:e sönd. e. Tref. – Efterföljelse, Luk 9:51-62, 1 Kung 19:1921, 1 Kor 9:19-26, Ps 15
2017-07-30 Kristi förklarings dag
- Jesus förhärligad, Luk 9:28-36, 2
Mos 40:34-38, Upp 1:9-18, Ps 89:1218
2017-08-06 8:e sönd. e. Tref. - Andlig klarsyn, Matt 7:13-14, Jer 7:1-7,
Rom 8:14-17, Ps 119:30-35
2017-08-13 9:e sönd. e. Tref. - Goda
förvaltare, Luk 16:1-13, Am 8:4-7, 2
Tim 4:1-7, Ps 8
2017-08-20 10 sönd. e. Tref. - Nådens gåvor, Luk 9:46-48, Jos 24:1618, 1 Kor 12:4-11, Ps 28:6-9
2017-08-27 11 sönd. e. Tref. - Tro
och liv, Matt 23:1-12, Jes 1:10-17,
Jak 1:22-25, Ps 143:6-10

Jo, en sak till om kärlek till församlingen...
Jag måste få erkänna att det var ett tag
sedan jag funderade på församlingens
ekonomi... eller som Astrid Lindgren
sa; ”om sanningen ska fram...” - när jag
funderade på min ekonomi i relation
till församlingens! Som pastor är jag
anställd och jag har fullt förtroende för
att församlingen tar ansvar för alla sina
åtaganden. Jag är väl medveten om att
den största utgiftsposten för en församling är lön för anställda! Men, förstå
mig rätt - Jag är fullt medveten om att i
svåra tider kan jag, lika väl som någon
kollega ”bli av med jobbet” när kassan
tryter.
Men när jag nu ändå funderar så inser
jag att det medvetna beslut jag en gång
tog angående min ekonomi i relation
till församlingens - togs för så länge sedan att jag nästan rodnar! Så där som
att man kan glömma bort att säga till de
som betyder mycket för en i livet, de
egna barnen kanske, eller sina föräldrar, eller sin livspartner. - Hur tänker
du?
Är detta nåt man ’ska’?
Jesus sa i sin ”bergspredikan” (Matteus
kap 6); ”Samla inte skatter här på jorden....Samla skatter i himlen...Ty där
din skatt är, där kommer också ditt
hjärta att vara”.
När jag läser samma text i Eugene
Peterson´s ”The message” lyder det
som följer: ”Ruva inte på skatter här
nere, där insekter och rost äter upp
dem eller (ännu värre) tjuvar stjäl
dem. Lägg skatter på hög i himlen, där
varken insekter eller rost eller tjuvar
kommer åt dem. Är det inte självklart?

där du har din skatt vill du vara, och
där hamnar du.”
Det som har kostat mig något - det värderar jag mer. Det är roligt att ge, och
att kunna ge!
Hur kan man tänka om ekonomi och
givande?
Härom veckan möttes medarbetare från
Örebro med omnejd. En kollega berättade om en församling där en betydande del av de nya medlemmarna var
från Kongo. En av de första frågorna,
väl förankrad i Bibelns undervisning
om att ge gåvor, ställdes av de nya till
pastorn; ”När får vi redovisa vårt tionde?” Jag föreställer mig Kongolesernas
iver att efter sin tradition få ”redovisa”
var ett utryck för glädjen att ”få höra
till kyrkan” - och kanske för att få beröm av sin pastor - vi är väl inte mer än
människor?!
Tanken att ge ”tionde” - dvs 10% av
inkomsten till Gud betyder ungefär att;
Gud äger allting - hela mitt liv och allt
jag förfogar över. Men i tiondegivandet ger Gud mig 90% att själv ta ansvar för.... - Men hur tänker du och jag?
Jag och min hustru unnade oss en utlandsresa i maj. Kanhända att vi skulle
unnat församlingen en extra-insats?
Kanske ”semester-tionde”?!
Jag betalar sedan rätt många år med
glädje ”kyrkoavgift” som en grund.
Det hjälper mig med en aspekt som
jag i mitt övriga givande inte ägnat en
tanke; kyrkoavgiften följer nämligen
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helt och hållet med i takten på mina inkomster. Studerar jag eller är arbetslös
och saknar inkomster betalar jag min
avgift i proportion till det. Kanske så
litet som ingenting. Som pensionär kan
man ha mindre att röra sig med och
med en skaplig, eller hög lön ”mitt i livet” hänger kyrkoavgiften med. Både
intäkter och utgifter har ökat och jag
har tacksamt sett min inkomst stiga under min trettioåriga pastorskarriär. Jag
har utflugna barn och både jag och min
hustru har jobb. Vi är lyckligt lottade.
Genom kyrkoavgiften går alla pengar
till aktivt församlingsarbete. Av en
tänkt Kyrkoavgift på ca 2000 kr får
den egna församlingen 1400 kr och
600 kr samlas upp i Equmeniakyrkan
som fördelar bidrag till församlingar
som söker medel för olika projekt och
verksamheter som inte kan genomföras
utan stöd utifrån. Staten tar ut en administrativ avgift på 3%, dvs 60 kr i detta
exempel. Före 30 oktober ger man sitt
”medgivande” om kyrkoavgift. Blanketter finns i din kyrka och att ladda
ned från internet. Därefter löper det
vidare om man inte vill säga upp sitt
medgivande.
Med betaltjänsten Swish har man bank
och uttagsautomaten i fickan och att ge
kollekt via telefonen underlättar att bli
mer aktuell och medveten om sitt givande. Swisha gärna från hängmattan
eller badstranden!

Trevlig sommar!

Paul Enlund
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Det där med
kärlek..
Kan man älska sin församling? På
vilket sätt kan man älska den? Under
ett församlingsmöte i Stuvstakyrkan,
där jag hade min förra pastorstjänst,
sa vår dåvarande diakon Cilla just så;
”Jag älskar den här församlingen”. Jag
minns att jag blev en smula överraskad,
och tänkte just det; kan man älska sin
församling?
Men jag och många andra märkte att
hennes uttryckta kärleksförklaring
”gjorde något” med oss. Den spred
värme, den lyfte blicken ett snäpp över
det som ibland var problematiskt, frustrerande eller helt enkelt bara vardagligt vanligt. Där var vi, vanliga människor, i en av storstadens förorter,
som möttes för att fira gudstjänst, be
tillsammans, lära mer om vad det betyder att leva ut sin kristna tro. Folk
som träget och troget ”drog sitt strå
till stacken”, uppmärksammade varandra när någon blev sjuk, hade högtidsdag eller behövde hjälp på ett eller
annat sätt. Gemenskap, sång, musik
och detta; att vara behövd var viktigt.
Kärlek är ju något stort och vackert. I
en intervju i teve med Astrid Lindgren,
jag tror det var inför hennes 90-årsdag,
fick hon en fråga om kärleken i livet.
Och hon svarade; ”om sanningen ska
fram, och det ska den ju” sade hon;
- den allra viktigaste, ja, kanske den
enda - den hade hon till sina barn.

.. är nåt man gör..
Man kanske inte alltid ”känner” så
starkt. Kärlek är kanske mer det ”man
gör” än det man känner. Det en gör för
eller med sina barn; ser till att de har
vad de behöver...så gott en nu begriper det som förälder! Först ser en till
att de överlever sina första år, sedan
stöttning med läxläsning ibland men
oftast hoppas man att ”det funkar” för
dem. Ibland är det kris. Ibland blir det
högtidsstunder då man riktigt får tid
för varandra och samtal gå litet på djupet. Men oftast är det ”bara vardag”.
Så är det väl också i en församling. För det man gör, gör något
med en. Går en regelbundet på gudstjänst, är med i en arbets- eller samtalsgrupp så påverkas man av det.
Ibland är det inte ”vardag”. På ett särskilt sätt har jag under vårens ”Färdväg”
fått känna värmen i Betaniakyrkan. Det
är när vi delat svåra och viktiga samtal,
när vi visste att vi inte riktigt tänker eller tror på samma sätt i alla frågor. Men
vi ville med intresse lyssna till varandra också när det gjorde en smula ont.
Det gjorde att var och en vågade och
ville dela sina tankar. Jag har verkligen
också fått ”känna” och också sagt det
högt; ”Jag älskar församlingen!”
Paul Enlund

