Betaniakyrkan
Betlehemskyrkan
Örebro

September - November 2017
Foto: Börje Thorstenson

Norrgala för Världens
Barn 3 oktober

Norrdagen 9 september

Tillsammans med föreningsliv och
organisationer gör vi oss synliga ”på
Norr”. Betaniakyrkan kommer presentera omstarten av SMÅBARNSCAFÉET och skramla till VÄRLDENS BARN-insamlingen 2017. Kom
med, bidra med bullpåsar, frukt, ev
hantverk eller annat som vi kan sälja.
Vi gör Betanias verksamhet synlig.
Det är inte bara viktigt - det är ju roligt
också. Ju fler det är från kyrkan, dess
roligare blir det.

Öppen Gemenskap

Välkommen till gemensam lunch i
Betaniakyrkan 23 september och 11
november.
Alla är välkomna, bjud med vänner!
Du som kommer till Betania första
gången bjuder vi självklart på mat.
Kom med din anmälan senast onsdag
förmiddag (20/9 respektive 8/11)

Vem är Emanuel Strandh?

Ni som kommer till Betaniakyrkan får i höst
lära känna en ny person - Emanuel Strandh.
Han har just börjat en tjänst som Församlingsassistent i Betaniakyrkan på halvtid....men
vem är Emanuel?
Paul: - Hej Emanuel, vem är du?
Emanuel: - Jag är 28 år och bor med min fru
Fanny och våra tre barn Kerstin, Tryggve och
Nora i Vivalla, Örebro. Jag har läst på Missionsskolan i fyra år och skapar gärna musik
på fritiden.
P: - Vilken inriktning har du?
E: - Min huvudsakliga uppgift kommer vara att Emanuel Strandh och Paul Enlund
stötta och utveckla de utåtriktade verksamheterna, i början särskilt småbarnscaféet. Jag bär sedan tidigare med mig en passion för undervisning och förkunnelse, så jag kanske vid tillfälle bidrar på det området också.
P: - Vad vill du tillföra Betaniakyrkan?
E: - Jag hoppas att jag kan förmedla ett entusiastiskt lugn, nya infallsvinklar och
en teologisk och analyserande blick.
P: -Vilken uppfattning har du fått om Betaniakyrkan?
E: - Vackra lokaler och välkomnande människor. Även om jag ännu bara träffat
några få av er känns det som att jag kommer trivas mycket bra, både i arbetet
och i församlingslivet.
Paul Enlund
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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. Världens-Barn-kampanjen
har utvecklats till en fantastisk och
modern ”folkrörelse”. Många får en
möjlighet att faktiskt göra en insats
för medmänsklighet. Örebro har slagit från underläge och tagit sig upp till
Sverigetoppen med en förstaplacering
i kategorin ”större städer” när det gäller insamlingsresultat. En kavalkad av
företag, föreningar, politiska partier
och olika arrangörer är engagerade
och ställer upp med olika event och
insatser.
Vill Du vara med och ”skramla” på
sta´n? 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 3 oktober kl 19 öppnar vi dörrarna till 2017 års NORRGALA.
Vi gör det tillsammans med Olaus
Petri-kyrkan, Olaus Petri hembygdsförening och Bilda och lovar ett digert
program. Husband, solister med olika
stilar bjuder på ett omväxlande program! Huvudnumret är förstås själva
insamlingen och vi hoppas på ett gott
insamlingsresultat för Världens Barn
och bra Norr-bidrag till hela Örebros
slutresultat. (Se affisch.)

Alla himlens fåglar har
flytt - Profeten Jeremia i sin

egen tid och i vår
Peter Halldorf på föreläsnings-turné
utifrån ny bok;
Torsdag 23 november kl 19.00, Betaniakyrkan
”Den här boken
är ett försök att
läsa en av urtidens
profeter, inte bara
i den tid som var
hans men också i
den otyglade och
komplexa tid som
är vår. Jeremias
liv är som ett rop i
natten. Det är i detta ihållande mörker
som profetens liv och våra möts...”

Kyrie i en avig tid

2017 års körprojekt i Betlehemskyrkan
är ett spännande material skrivet av den
mångsidige musikern och Örebroprofilen Jan Inge Hall. I en tid som i mångt
och mycket präglas av mörker, ovisshet
och oro, lyfts tillitens och förtröstans
ljus fram i både ord och ton. ”Kyrie i
en avig tid” blir en konsert fylld av Jan
Inge Halls originalmusik, ännu ej utgiven, och framförs vid detta tillfälle av
Betlehemskyrkans Projektkör tillsammans med Jan Inge Hall, piano/orgel
och Nerikes Mässingssextett mfl. Välkommen att vara med och sjunga i Betlehemskyrkans Projektkör!
Övningar: 7 onsdagar kl 19.30-21.00
Start: onsdagen 6/9 kl 19.00-21.00 (obs
tiden)
Konsert: Söndag 22/10 kl 16.00 i Betlehemskyrkan (obs övning före)
Ledare och kördirigent Kersti Esselwall-Smårs
Anmälan görs till Bildas växel 019-601 53 50.

Äntligen Tisdag!
”Äntligen Tisdag!” fortsätter i Betlehemskyrkan
i höst, och startar 5 september. Där kan du välja
mellan att vara med på en eller flera aktiviteter.
Klockan 10 är det ett gäng som kränger på sig
ryggsäcken med fika och ger sig ut på en vandring, oftast mot Oset och Rynningeviken. Klockan 10 samlas ett annat gäng runt kaffebordet i
Sturegården. Därefter sitter några och syr och
stickar, andra kommer att arbeta med bårtäcket,
några ger sig ut i köket för att laga mat, och känner du för en kortare promenad finns Stadsparken
i närheten. Vi samlas till lunchbön i kyrkan 12.45
och därefter Lunch.
Eftermiddagarna, med början kl 14 ser lite olika ut olika veckor. Varannan vecka
Akvarellmålning. ”Vad berättar texten?” Bibelstudium utan religiösa glasögon
en gång i månaden och första tisdagen i månaden har vi besök av en gäst som
berättar om något intressant. I höst för vi möta följande gäster:
5 september ”Berättelse om Örebros utveckling som utbildningsstad.”
Jens Schollin, f.d. rektor på Örebro universitet
3 oktober ”Berättelse om Kilsbergen”
Lena Hellström, konstnär och författare
7 november ”Berättelse om skostaden Örebro”
Lilian Edström, museichef på skoindustrimuséet i Kumla.
Läs mer i Äntligen Tisdags egen folder.

Upptäck Nu!

Två lördagar i höst inbjuder vi till en utflyktsdag för barn och vuxna, där barn
kommer i sällskap med vuxen.
16 september: Vi åker till Skärmarboda och söker spår av istiden.
21 oktober: Vi träffas vid Naturens Hus och upptäcker hösten.
Upptäck Nu! pågår mellan 10.00-13.00. Medtag matsäck. Aktiviteterna anpassas efter de som deltar. Alla åldrar är varmt välkomna!
Mer information kommer.
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Vägskäl i Betlehem

Torsdag 28 september 19.00
Staffan Werme - Från maktens
centrum till fårstallet.
Vad händer när
du lämnar det
offentligas ljus
och försvinner
in i anonymiteten? Hur påverkar det dig
som
person
och din bild av dig själv och samhället? Hur påverkar det din syn på dina
medmänniskor och dina medmänniskors syn på dig? Tillbakablickar på
det som var och ett försök att beskriva
skillnaden till det som är.
Staffan Werme driver ett mindre familjejordbruk med inriktning på en
natur- och miljövänlig fårhållning. Tidigare var han kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Örebro.
Torsdag 26 oktober kl 19.00
Anders Kompass - Mod att följa
sin övertygelse.

Anders Kompass kommer att berätta
om sina erfarenheter i internationell
tjänst för demokrati och mänskliga
rättigheter och om dagens många utmaningar såväl internationellt som i
Sverige.
Anders Kompass blev känd för sitt
mod att larma och ta ställning för barn
som utsattes för omänskligt övervåld
av FN-personal i Centralafrikanska
republiken. Då arbetade han som chef
för fältavdelningen vid kontoret för
FN:s högkommissarie för mänskliga
rättigheter. Idag är han anställd på Utrikesdepartementet och arbetar med
latinamerikafrågor.

Färdväg för Betaniakyrkan

Betaniakyrkan gör under höstterminen flera Församlingsforum-samlingar där vi lever vidare i sökande efter vår väg
framåt. Vi gör det samtidigt som vi också tydligt är i rörelse - med bland annat omstart av vårt utåtriktade Småbarns-café
tillsammans med vår nyanställda Församlingsassistent, Emanuel Strandh. Arbetsgruppen för Färdväg är: Paul Enlund,
Julia Berger, Eva Carlsson, Calle Malmgren och Hilding Carlsson.
Här delar Calle Malmgren några viktiga tankar inför vårt Färdvägs-arbete.

Kärlek – ett slitet ord med många bottnar
Tro bygger på att våga hoppas att kärleken segrar till slut!
Att våga tro detta har med Jesus Kristus att göra. Han har visat vad kärlek är, sann kärlek.
Han har vunnit den troendes hjärta genom sitt exempel, sitt föredöme, sitt liv. Av honom lär vi oss
vad barmhärtighet/orubblig kärlek är och att kunna förlåta.
Vi söker på alla sätt att finna en väg för en levande församlingsgemenskap för den tid vi lever i. Vi
måste i det sökandet fråga efter det rätta utgångsläget. En kristen gemenskap bygger inte på fromhet. Det bygger inte på ett ideal, en drömvärld, inte på känslor.
Hur finner vi då det rätta utgångsläget? Är det först när den stora besvikelsen drabbar oss? Är det
bara den som kan föra oss samman, förena oss? Eller…..?
Allt mänskligt önsketänkande är hinder för en levande kristen gemenskap, därför att det har sin utgångspunkt i min egen dröm och börjar kräva av andra att tänka som jag. ”Den som älskar sin egen
dröm kommer att bidra till upplösningen”.
Utgångsläget för vårt gemensamma liv med andra kristna ska alltid vara Jesu Kristi kärlek. Det är i
honom och genom honom vi ska se på varandra, tänka på varandra och vara mot varandra.
Var ska vi då börja vårt sökande?
Vill vi bygga ett Babels torn eller vill vi bygga en gemenskap i Kristi anda. Svaret är självklart, men
inte förmågan. Förmågan att sätta Jesus Kristus i centrum och inte oss själva är en svår utmaning.
Vi behöver lära oss att se skillnad mellan våra mänskliga ideal och den verklighet som Gud har skapat. Guds verklighet är ett liv i vardagsgemenskap och med den utgångspunkten skapar vi jordmån
för den andliga gemenskapen. Jesus levde i första hand bland människorna i vardagen. Där mötte
han tvivlaren, den sökande, den ensamme, fienden och den längtande. Där tjänade han och gav nytt
hopp till den förlorade, där föddes hoppet på nytt om en kärlek som segrar.
Kärleken kallar oss. Är vi där att vi kan och vågar söka vägen för våra församlingars framtid genom
att lära av Jesus Kristus och lägga vårt ego åt sidan?
Tankar med inspiration från den tyske teologen Dietrich Bonhoeffer.
Calle Malmgren

Markus runt på 90 dagar

Betaniakyrkan initierar fördjupande
bibelsamtal med utgångspunkt från
Markusevangeliet och boken ”Markus
runt på 90 dagar” Ett gott förslag att
samtala om i grupp. 10 ex av boken
finns i Betaniakyrkan att tillgå.
Kontakta
Paul Enlund.
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Vision - Språk-Café

Vi vill under hösten pröva idén om att starta språk-café
i Betaniakyrkan. Målsättningen är att skapa en kulturell samlingspunkt där det är ok att pröva och öva sina
språkkunskaper. Innehållet kan till exempel vara fritt
umgänge, servering, tema-prat, enkla aktiviteter som
pingis, lägga pussel, högläsning. Allt efter deltagarnas
intresse och behov. Målgrupp är nyanlända och vi har
vissa kontakter med Nova - boende för unga nyanlända.
Men vi vet att många fler har glädje av att öva svenska där man kan få vägledning i sin språkanvändning.
Förhoppningen är att en sådan verksamhet ska kunna bli
ett gemensamt projekt för både Betlehemskyrkan och Betaniakyrkan.
Huvudansvar för detta är Emanuel Strandh med ansvar
för Betaniakyrkans utåtriktade verksamhet. Välkommen
att höra av dig!
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Quiltkurs

Fredag 6 oktober kl 15.30-19.30 och lördag 7 oktober kl 8.30-18.30 anordnas en
Quiltkurs i Sturegården/Betlehemskyrkan!
Ledare är Marie Hellbergh och temat för helgkursen är: Paper piecing och Quiltas-you-go. Du får prova på tekniken Paper Piecing (sy på papper) på fredagen och
rutorna kan användas till grytlappar eller till början på en kvilt, necessär etc. På
lördagen går Marie igenom olika tekniker för s.k. Quilt-as-you-go, alltså kvilta bit
för bit istället för efter att hela överdelen är färdig. Du kan tex sy en löpare eller
börja på ett täcke av något slag där du använder Paper Piece rutorna. Du kan, om
du hellre vill det, arbeta på något eget projekt, ett UFO kanske.
Marie har bott i USA i sju år och där utvecklat ett brett kunnande i bl.a. quilttekniker. Hon har sedan 19 år haft en stor och fin quilt-butik i Lidköping där hon
gett många kurser. Butiken är nyligen nedlagd men Marie fortsätter att ge kurser
runt om i Norden.
Kursen ges i samarbete med Bilda och kostar 375 kr för 14 timmar. Max 15 deltagare.
Kostnad för material tillkommer. Mer information om materialinförskaffning ges
efter anmälan. Var och en tar med sig symaskin. Grundläggande kunskaper i sömnad förutsätts.
Mat och fika ordnar vi till självkostnadspris. Anmälan görs till studieförbundet Bilda.

Under Ytan - Vad berättar texten?

I Betlehemskyrkan finns det två olika möjligheter till Bibelsamtal. Under Ytan,
där vi samtalar över kommande söndags predikotext och Vad berättar texten?
där vi läser Bibeln utan religiösa glasögon. Under Ytan flyttar från torsdagskvällar till måndagskvällar kl 18 varannan vecka med start 18 september. Vi
inleder kvällen med att äta en god vegetarisk soppa tillsammans. Kvällen avslutas med en kort nattvardsandakt. För soppkokarnas skull - anmäl gärna på lista
i Sturegården.
Utan religiösa glasögon möts en gång i månaden kl 14 på tisdagar. Start 19 sept.

Skördefest lörd 30 sept kl.12

Traditionsenligt inbjuder
Betlehemskyrkan till Skördefest med försäljning av
frukt, grönsaker, sylt, saft,
hembakat. Det blir Loppis,
Lotterier, Sopplunch och
Kaffeservering. Den helgen har vi besök av Missionskyrkans kör från Ockelbo och de kommer ge oss lite
smakprov på sin sång någon gång under dagen.
Alla bidrag av hembakt bröd, hemkokt saft och sylt, hemodlad frukt och grönsaker mottages tacksamt.
All behållning delas mellan Diakonia och Equmeniakyrkans internationella arbete.

Skaparglädje

Förra året hade vi en uppskattad utställning i Sturegården med temat ”Skaparglädje”. Där fick vi se en
hel del akvareller, broderier, snickerier, sniderier,
foto och mycket annat.
Skaparglädje återkommer
6-12 november i höst.
Då hoppas vi att vi får se andra skapelseverk av nya konstnärer. Vill du vara med och ställa ut?
Hör av dej till Britt Arvidsson 019 – 761 50 77 eller
Katarina Linderborg 072 565 24 60

Resa till Israel-Palestina

Studieresa med inslag av pilgrimsvandringar i Israel och Palestina, 18-25 april 2018
Följ med på en resa till det heliga landet där vi möter några av bibelns
berättelser på plats. Det blir också ett möte med människor som lever mitt
i en av vår tids stora och svåra konflikt.
Som en förberedelse för resan möts vi till en studiecirkel med tre träffar i
vår före resan och en träff efter resan i Rävåskyrkan i Karlskoga.
Anmälan senast den 13 november, 2017.
En informationsträff om resan hålls den 21/9 kl 19.00 i Betlehemskyrkan, Örebro
Reseledare:
Jonas Hult, resepedagog och Ulf Schöier, kaplan och vandringsledare.
Mer information och anmälan: Jonas Hult, Studieförbundet Bilda, 054-19 61 61, 070-276 56 99
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Betaniakyrkan
Program

September
		
2 Lör
3 Sön
		
5 Tis
9 Lör
		
		
10 Sön
11 Mån
12 Tis
		
17 Sön
		
18 Mån
		
19 Tis
		
23 Lör
		
24 Sön
		
26 Tis
30 Lör
		

9.30 ”Höstupptäck” på Karlskoga fhs
10.00 Nattvardsgudstjänst.
Paul Enlund, Per Lord
14.00 Stick-Café
10.30. Sångandakt på Klosterbacken
11-14 NORRDAGEN - föreningsdag ”på Norr”
vid Norrbyskolan (se notis sid 2)
10.00 Gudstjänst Paul Enlund
15.00 Eftermiddags-kaffe
14.00 Café Tisdag ”Den sevärda staden”
Carl Anders Lindsten berättar
16.00 Sånggudstjänst med Korsbandet och
Maiken Mattisson
18.00 Bön i Betania, Obs tiden!
Gemensam bönevecka
10.00 Närkepoeterna
14.00 Stick-Café
13.00 Öppen Gemenskap - Lunch.
Bjud med en vän!
10.00 Gudstjänst.
Paul Enlund, Lennart Davidsson
10.00 Sångandakt. Norrby Senior
12.00 Skördefest i Betlehemskyrkan inkl lunch
VÄRLDENS BARN - INSAMLINGSDAG

Oktober
1 Sön
		
3 Tis
3 Tis
8 Sön
		
9 Mån
10 Tis
10 Tis
		
14 Lör
		
15 Sön
		
17 Tis
22 Sön
		
24 Tis
		

25 Ons
		
29 Sön
		
31 Tis

13.30-17.00 Informationsmöte om äldres hälsa
och alkohol. Hela Människan och Bilda
10.00-13.00 Gudstjänst och Församlingsforum, Paul Enlund och Färdvägsgruppen
14.00 Stick-Café

November
4 Lör
5 Sön
		
11 Lör
		
		
12 Sön
13 Mån
14 Tis
		
19 Sön
		
		
21 Tis
21 Tis
23 Tor
26 Sön
		
28 Tis

18.00 Taizémässa, Noomi Tönnäng
10.00 Nattvardsgudstjänst, ljuständning till de
bortgångnas minne. Noomi Tönnäng
10.30 Sångandakt på Klosterbacken.
13.00 Öppen Gemenskap - Lunch.
Bjud med en vän!
10.00 Gudstjänst, Paul Enlund, Noomi Bjerså
15.00 Eftermiddags-kaffe
14.00 Café Tisdag Helen Friberg ”bjuder in
vänner på middag”
16.00 Gudstjänst
Jonas Thorängen, Sveriges Kristna Råd,
Paul Enlund (se notis sid 8)
10.00 Närkepoeterna
14.00 Stick-Café
19.00 Föreläsning Peter Halldorf (se notis sid 2)
10.00-13.00 Nattvardsgudstjänst o Församlingsforum, Paul Enlund och Färdvägsgruppen
10.00 Sångandakt. Norrby Senior

December

10.00-13.00 Nattvardsgudstjänst o Församlingsforum, Paul Enlund och Färdvägsgruppen
14.00 Stick-Café
19.00 NORRGALA för Världens Barn
10.00 Gudstjänst. Emanuel Strandh.
Bön- och Offerdag för Equmenia
15.00 Eftermiddags-kaffe
14.00 Café Tisdag
18.30 Trons grund
Samtalskväll om Dopet i Betania
9.30 Regionfest på Karlskoga Folkhögskola 		
10.30 Sångandakt på Klosterbacken.
16.00 Sånggudstjänst Paul Enlund,
Noomi Tönnäng
10.00 Närkepoeterna
10.00 Gudstjänst, Paul Enlund, Noomi Bjerså,
MER
10.00 Sångandakt. Norrby Senior.
14.00 Stick-Café

3 Sön
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10.00 Gudstjänst 1:a advent
Paul Enlund, Adventskör

Varje vecka i Betaniakyrkan
Måndagar kl 16.00, Bön i Betania

Onsdagar kl 9.00-12.00 Småbarns-Café

Torsdagar kl 8.30, Morgon med Gud - andakt
och förmiddags-café
Fredagar kl 14.00, Betania-akvarellen
Kyrkkaffe - serveras efter varje gudstjänst

Betlehemskyrkan
Program

September
2 Lör
3 Sön
		
		
5 Tis
		
		
10 Sön
		
		
12 Tis
		
16 Lör
17 Sön
		
18 Mån
19 Tis
		
21 Tor
		
24 Sön
		
26 Tis
		
28 Tor
30 Lör

9.30 ”Höstupptäck” på Karlskoga fhs
10.00 Höstupptakt, Nattvardsgudstjänst
Katarina Linderborg, Ann-Charlotte Mellåker,
Kören, Kersti Esselwall-Smårs, Maria Björkqvist
10.00 Äntligen Tisdag! startar
14.00 Berättelse om utbildning i Örebro
Jens Schollin, f.d. rektor på Örebro universitet
11.00 Konfirmationsgudstjänst i Betelkyrkan.
Konfirmanderna, Katarina Linderborg, Magnus
Kronberg, Elin Green m.fl.
10.00 Äntligen Tisdag!
14.00 Akvarellmålning
10.00 Upptäck Nu! (se notis sid 3)
10.00 Gudstjänst Katarina Linderborg, Peo 		
Sidblad, Ulf Schöier. Församlingsmöte
18.00 Under Ytan (se notis sid 5)
10.00 Äntligen Tisdag!
14.00 Vad berättar texten?
19.00 Informationsträff om resa till
Israel-Palestina våren 2018 (se notis sid 5)
10.00 Gudstjänst
Per Söderberg, Anna-Maria Hedin
10.00 Äntligen Tisdag!
14.00 Akvarellmålning
19.00 Vägskäl Staffan Werme (se notis sid 3)
12.00 Skördefest (se notis sid 5)

21 Lör
22 Sön
		
		
		
24 Tis
		
26 Tor
29 Sön
30 Mån
31 Tis

November
4 Lör 18.00 Taizémässa i Betania, Noomi Tönnäng
5 Sön 10.00 Nattvardsgudstjänst, ljuständning,
		
Katarina Linderborg, Kören, Reidun Carlsson
6-12 Mån-Sön Utställningen Skaparglädje (se notis sid 5)
7 Tis 10.00 Äntligen Tisdag!
		
14.00 Berättelse om skostaden Örebro
		
Lilian Edström, museichef på skoindustrimuséet
		
i Kumla

Varje vecka i Betlehemskyrkan
Onsdagar 15.15 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

Oktober
1 Sön 10.00 Nattvardsgudstjänst Katarina Linder		
borg, Missionskyrkans kör från Ockelbo
2 Mån 18.00 Under Ytan
3 Tis 10.00 Äntligen Tisdag!
		
14.00 Berättelse om Kilsbergen
		
Lena Hellström konstnär och författare
6-7 Fre-Lör
Quiltkurs (se notis sid 5)
8 Sön 10.00 Gudstjänst Katarina Linderborg, Bk blås
10 Tis 10.00 Äntligen Tisdag!
		
14.00 Akvarellmålning
		
18.30 Trons grund
		
Samtalskväll om Dopet i Betania
14 Lör 9.30 Regionfest på Karlskoga fhs
15 Sön 10.00 Gudstjänst för BARN o vuxna Katarina
		
Linderborg, Barnkörerna, Kersti Esselwall		
Smårs. Bön- och Offerdag för Equmenia
16 Mån 18.00 Under Ytan
17 Tis 10.00 Äntligen Tisdag!
		
14.00 Vad berättar texten?

10.00 Upptäck Nu! (se notis sid 3)
10.00 Gudstjänst Katarina Linderborg,
Gunilla Ekelund, Maria Björkqvist
16.00 ”Kyrie i en avig tid”
Konsert med Projektkören
10.00 Äntligen Tisdag!
14.00 Akvarellmålning
19.00 Vägskäl Anders Kompass
10.00 Gudstjänst Alf Rikner, Maria Björkqvist
18.00 Under Ytan
10.00 Äntligen Tisdag!

12 Sön
		
		
		
		
13 Mån
14 Tis
		
18 Lör
		
19 Sön
		
21 Tis
		
26 Sön
		
27 Mån
28 Tis
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10.00 Gudstjänst, Katarina Linderborg,
Familjen Kraft Eriksen. Församlingsmöte
16.00 Fred i religionernas namn. Nätverket
Tro möter tro inbjuder till samtalskväll.
Plats meddelas senare.
18.00 Under Ytan
10.00 Äntligen Tisdag!
14.00 Akvarellmålning
12.00 Hållbar värld för alla - Globala veckan.
Anna Skagersten (se notis sid 8)
10.00 Gudstjänst Katarina Linderborg, Anna 		
Skagersten, Spontankör
10.00 Äntligen Tisdag!
14.00 Vad berättar texten?
10.00 Gudstjänst Ulf Schöier,
Ragnar Arvidsson, Anna-Maria Hedin
18.00 Under Ytan
10.00 Äntligen Tisdag!
14.00 Akvarellmålning

Kyrkoavgift till
din församling i
Equmeniakyrkan!?

Världen har blivit mycket bättre men det återstår fortfarande stora utmaningar.
Världens länder har kommit överens om 17 ambitiösa mål som fram till år 2030
ska hjälpa oss att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikhet och ojämställdhet och lösa klimatkrisen. De kallas för Agenda 2030 eller Globala målen för
hållbar utveckling. Dessa mål berör oss alla och vi kan alla göra något! Kyrkornas globala vecka 2017 kommer att introducera de 17 globala målen och
fokusera på hur vi kan nå en Hållbar värld för alla.
På samma sätt som vi i nattvarden delar brödet med varandra så delar vi jorden
med varandra. När brödet delas räcker det åt alla. Det handlar om vårt uppdrag
att förvalta den gåva vi har fått att leva i Guds skapelse. Det handlar om att möta
de utsatta och sårbara i våra syskon som redan nu drabbas av klimatrelaterade
katastrofer, av krig och konflikt, av brist på jämställdhet, utbildning och hälsovård. Det handlar om att föra ett samtal om hur sammanlänkade vi är i den livets
väv som vi ingår i och låta samtalet utmynna i att älska vår nästa och vår jord
med mer än bara ord.

Betlehemskyrkan 18-19 november

Globala veckan infaller i år 19-26 november men i
Betlehemskyrkan tjuvstartar vi redan 18 november.
Då får vi besök av Anna Skagersten som kommer
att berätta om situationen i Filippinerna. Anna har
under flera år under längre och kortare perioder arbetat i Filippinerna. Vi kommer också att anordna en spontan sånggrupp som
under Annas ledning övar på lördagen och sjunger i söndagens gudstjänst. Vi
startar på lördag kl 12 med Sopplunch, sedan får vi lyssna till Anna och efter
fika blir det sångövning för alla som vill vara med och sjunga. I söndagens
gudstjänst sjunger Spontankören under Anna Skagerstens ledning och Katarina
Linderborg predikar.

Betaniakyrkan 19 november

Temat - en ”Hållbar värld för alla” är viktigt att belysa. Det är verkligen en
utmaning bland annat i Israel-Palestina. Organisationen Open Doors har förtjänstfullt satt sökarljuset kring våra kristna trossyskons situation i olika delar
av världen, inte minst i Mellanöstern.
Mellanöstern omfattar ett stort antal länder där kristna lever under svåra förhållanden. Att allt färre av kristna araber ser en framtid i Israel o Palestina är ett av
bekymren. Jonas Thorängen arbetar i Sveriges Kristna Råd som koordinator för
Följeslagarprogrammet som sänder observatörer till de konfliktlinjer som finns i Israel-Palestina.
Jonas predikar i gudstjänsten i
Betaniakyrkan den 19 november
kl 16 och berättar vid kyrkkaffet
mer om sitt arbete.
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Du kan vara med och förstärka ”din
kyrka” ekonomiskt på olika sätt. Kyrkoavgiften är 1% av din årsinkomst
och dras på skattsedeln – naturligtvis
efter ditt medgivande. Det är ett bekvämt sätt att ge pengar till din församling och samtidigt hjälpa andra
församlingar. Kyrkoavgiften gör det
enklare för församlingen att planera
ekonomin.
Anmäl din kyrkoavgift senast 31 oktober - ex via www.equmeniakyrkan.
se/kyrkoavgiften/ eller hämta en blankett i kyrkan.
Kyrkoavgiften är en gåva till församlingen. 68 procent går direkt till den
församling som du själv väljer, 19
procent går till församlingsutveckling
och stöd till församlingar med särskilda behov och 10 procent går till pionjärsatsningar. Stödet kan vara direkta
ekonomiska bidrag, samordning på
nationell nivå, handledning, pionjärresurser vid nystart och regionala församlingsutvecklare. Med kyrkoavgiften stödjer vi även församlingar som
vill nå nya målgrupper, till exempel
integrations- och mångfaldsarbete eller ungdoms- och musiksatsningar där
det krävs extra resurser. Församlingar
kan också få stöd för att klara en anställning av pastor/diakon under en
tuff period. 3 procent är kostnaden för
att administrera kyrkoavgiften.
Är du medlem i Svenska kyrkan eller
annat samfund med obligatorisk kyrkoavgift, men vill ge kyrkoavgift till
något av bildarsamfunden, kan du gå
ur det andra samfundet. Du kan också
välja att vara kvar men då ge en dubbel kyrkoavgift.

Begravningsavgift

Som folkbokförd betalar du en obligatorisk begravningsavgift till Skatteverket. Därigenom är du alltid berättigad
till begravning och gravplats. Församling i Equmeniakyrkan kan ordna med
begravningsgudstjänst, oavsett om du
är medlem eller inte.

Kyrkoårets texter sept-nov
Stadsmissionen,
Porten Dorkas,
Crossroad och
Vinternatt
Stadsmissionen gör vår stad varmare för människor som inte får känna
så mycket värme i sina liv. Under hösten kommer flera av Stadsmissionens verksamheter att flytta in i lokaler på Vasastrand 7. Bl.a. kommer
Porten Dorkas och Crossroad att flytta dit, liksom kansli och administration.
De olika verksamheterna som finns under Stadsmissionens paraply behöver hjälp på olika sätt. Det kan vara som volontär eller helt enkelt
olika förnödenheter. På kyrkornas anslagstavlor finns alltid aktuella
informationsbrev från Porten Dorkas, Crossroad och Vinternatt. Under
hösten kommer vi att ha ett bord uppställt där du kan skänka förnödenheter till dessa verksamheter. Det kan vara tvål, schampo, toapapper,
strumpor, trosor, kalsonger m.m. Där kommer det att finnas en lista på
vad det för tillfället är behov av.
Som volontär kan du bidra med din tid och kompetens. Som volontär
kan din hjälp behövas i någon av verksamheterna. Handräckning, specialkompetens eller bara medmänniska. Kortare insatser eller på mer
regelbunden basis, allt är välkommet. Är du intresserad? Kontakta volontar@orebrostadsmission.se
Vill du bli månadsgivare? Ditt stöd varje månad bidrar till att Stadsmisssionen kan hjälpa fler människor som lever i utsatta livssituationer.
Månadsgivare blir du genom att gå in på www.orebrostadsmission.se/
hjalp-oss och klicka på ”bli månadsgivare”.
Våra församlingar har olika ansvarsveckor på Porten Dorkas. Det innebär att vi ansvarar för andakten kl 9 på tisdagsmorgonen, men hela
veckan har vi ansvar och man brukar säga att det står på tre B:n – Bön,
Bullar, Besök.

Betaniakyrkan har ansvar vecka 42, 16-20 oktober
Betlehemskyrkan har ansvar vecka 51, 18-22 december

Adventskalender

Under adventstiden kommer en julkrubba växa fram utanför Betaniakyrkan; ett stall med figurer och inför varje söndag kommer något nytt
att hända och till sist, i julhelgen får
julkrubban vara med och förkunna
julens budskap. Ett team av händiga
karlar är i full gång att praktiskt förbereda hur detta ska gå till. Nu behöver vi någon som vill vara med för att ge figurerna sina kläder.... Är du
intresserad av hur detta framskrider, ja kanske rent av vill hjälpa till - hör
av dig till teamet eller Paul Enlund. (Krubb-team; Rune Jonsson, Sören
Alnehill, Torbjörn Welamsson och Bosse Carlsson)
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2017-09-03 12:e sönd. e. Tref. - Friheten
i Kristus, Mark 2:23-28, 2 Mos 23:10-12,
Gal 4:31-5:6, Ps 145:13b-18
2017-09-10 13:e sönd. e. Tref. - Medmänniskan Matt 7:12, Jer 38:7-13,
Rom 12:16-21, Ps 103:1-6
2017-09-17 14:e sönd. e. Tref. - Enheten i
Kristus, Joh 17:18-23, Am 9:11-15,
1 Kor 1:10-13, Ps 95:1-7
2017-09-24 15:e sönd. e. Tref. - Ett är
nödvändigt, Luk 10:38-42, 5 Mos 4:29-31,
Fil 4:10-13, Ps 123
2017-10-01 Den helige Mikaels dag
– Änglarna, Joh 1:47-51, 1 Mos 28:10-17,
Upp 5:11-14 (Upp 12:7-12), Ps 103:19-22
2017-10-08 Tacksägelsedagen – Lovsång,
Luk 19:37-40,, Vish 7:15-22 (Jes 12:1-2),
Kol 3:16-17, Ps 65:9-14
2017-10-15 18:e sönd. e. Tref. - Att lyssna
i tro Matt 13:44-46, Ords 8:32-36,
Apg 5:27-29, Ps 19:8-15
2017-10-22 19:e sönd. e. Tref. - Trons
kraft, Mark 2:1-12, Jos 2:1-15,
Heb 11:29-33, Ps 73:23-26
2017-10-29 20:e sönd. e. Tref. - Att leva
tillsammans, Matt 13:53-57, Tob 10:7-13
(1 Mos 18:1-8), 2 Tim 1:3-5 Ps 68:5-7
2017-11-04 Alla helgons dag – Helgonen,
Luk 6:20-26, 5 Mos 34:1-5, Heb 12:22-24,
Ps 126
2017-11-05 Söndagen e. alla helgons dag
- Vårt evighetshopp, Luk 20:37-38,
Jos 1:10-11, Heb 11:13-16, Ps 116:1-9
2017-11-12 22:a sönd. e. Tref. – Frälsningen, Joh 12:35-43, Jes 2:2-5
2 Pet 1:2-8, Ps 62:10-13
2017-11-19 Sönd. före domsöndagen Vaksamhet och väntan, Luk 17:20-30,
Am 8:9-12, Fil 3:20-4:1, Ps 139:1-18
2017-11-26 Domsöndagen - Kristi återkomst, Matt 13:47-50, Hes 47:6-12,
1 Kor 15:22-28, Ps 102:26-29

Tack!
En tackhälsning kom till Betaniakyrkan från Gertrud Jakobsson. Hon har som
tack för övningsplats i kyrkan under ett antal år medverkat i gudstjänster och
andra samlingar.
Hej, och tack för att jag fått vara i Betania och öva sång och musik! Nu flyttar
jag hem till Gotland.
Jag var just i kyrkan och spelade litet på flygeln en sista gång. Det är så fin stämning här i kyrkan, som om alla goda församlingsbors fina energi lever här. Så
jag kommer att sakna att komma hit ibland. Men vem vet, jag kanske kommer
hit och sjunger och spelar för er, eller med er någon gång i framtiden. Min dotter
bor ju kvar i Örebro så hit kommer att att åka med jämna mellanrum.
Jag önskar Betania och hela församlingen
en sprudlande framtid med både glädje och
innerliga samtal, fina möten och häftig musik!
Än en gång - Tack!
Gertrud Jakobsson (www.gertrudjakobsson.se)

Församlingsnytt BetLEHEM

Ny adress
Olle Bergström,
Slussgatan 12,
702 15 Örebro
Karin Gustafsson,
Färdemansgatan 29,
703 60 Örebro
Utflyttade
Erik Amnå och Ingrid Östlund till
Immanuelskyrkan, Stockholm

Församlings-

Pilgrim i sta´n

nytt Betania

Församlingsledningen ber om hjälp att
få fram aktuella och korrekta e-postadresser. Detta för att kunna förmedla
information både enklare och till lägre
kostnad än traditionella brev. Vi behöver hjälp också med uppdatering av
telefonnummer. Meddela via mail eller
telefon till expeditionen! Varmt tack!
För fjärde året i rad ordnades ”Pilgrim i sta´n” i Örebro i mitten av juni. Under
fyra dagar möttes vi till morgonbön i Betlehemskyrkan, därefter vandrade vi
ut på trottoarer och stigar, i parker och på torg, bland hus och i naturreservat.
När vi kom tillbaka till kyrkan på eftermiddagen väntade en god middag, därefter samlades vi till Pilgrimsmässa innan vi lyssnade till ett intressant föredrag
omkring dagens tema. Fördelen med att ha Betlehemskyrkan som nav är att
man kan välja att vara med på så mycket eller lite man kan och orkar. Någon
valde att vara med på varje morgonbön, men orkade inte följa med gruppen och
vandra, andra valde att komma lagom till middagen och några till Pilgrimsmässan och föreläsningen.
Temat för i år var ”Vandra med Abrahams barn” och vi fördjupade oss i de tre
Abrahamitiska religionerna. Första dagen om relationerna mellan judendom,
kristendom och islam. Andra dagen om judendomen, där Björn Moback från
Göteborg under vandringen berättade om lagar, regler för mat, högtider m.m. På
kvällen kom Bernt Hermele, journalist och författare, och talade om ”Att vara
jude i Sverige idag”. Tredje dagen handlade om islam. Det var mitt i Ramadan
så vi fick ingen muslim som vandrade med oss, däremot träffade vi företrädare
för två av de muslimska församlingarna i Örebro under vår vandring. Först vid
platsen där bosniska församlingen håller på att bygga ett nytt kulturcenter och
moské och sedan vad vi på besök i Örebro moské i Vivalla. På kvällen fick vi
lyssna till Hazim Gourda, imam i bosniska moskén, som berättade om hur det
är att vara muslim i Sverige idag.
Sista dagen ägnade vi åt ”Saras döttrar”. Sara fick inga döttrar, men den här dagen fokuserade vi på och lyfte fram en hel del av de kvinnor som nämns i Bibeln.
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Nytt telefonnummer
Anders Lagerkvist, Frövi
073 883 32 25
Vi gratulerar
Gun Andersson 80 år 31 aug
Britt-Marie Persson Lilja 70 år 29 sept
Noomi Tönnäng 65 år 1 okt
Berit Widén 90 år 18 okt
Oftast nämns de i förbifarten eller i en
bisats, som ett bihang till männen, och
vi funderade över vad dessa kvinnor
kan lära oss idag. Helen Friberg, regional kyrkoledare vandrade med oss
denna dag.
Det har varit mycket intressanta dagar
och vi hoppas att samtalet med varandra, istället för om varandra, kommer
att fortsätta här i Örebro. Nästa år inbjuder vi till nya intressanta Pilgrimsdagar. Välkommen att vandra med oss
då.
Katarina Linderborg

Betaniakyrkan

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

Församlingsföreståndare/Pastor Församlingsassistent 50%

Paul Enlund

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

Emanuel Strandh

Tel 070 374 24 39
emanuel@betaniakyrkan.se

Betlehemskyrkan
Sturegatan 9
702 14 Örebro
Tel Exp 019 32 38 61
betlehemskyrkan.orebro@telia.com
Bg 869 - 2410, Swish 123 680 21 85

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 är:
Betania 123 512 84 75
Betlehem 123 680 21 85

Bön- och offerdag
I oktober är det dags för bön- och offerdag för vår ungdomsorganisation
Equmenia.
I Betania sker insamlingen den 8 okt
och i Betlehem den 15 okt.
Swish 123 900 32 86
Bg 900-3286
Märk din gåva med equmenia!
Var med och gör skillnad!
Din gåva är viktig.

Gemensam expedition

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

Församlingsföreståndare/Pastor Körpedagog

Katarina Linderborg

Tel 072 565 24 60
katarina.linderborg@telia.com
Ledig dag: Fredagar
Semester: 20-26 september

Kersti Esselwall-Smårs
Tel 070 658 44 91
kersti.betlehemskyrkan@
telia.com

Sjukhuskyrkan
Sjukhuspastor

Roger Samuelsson

Tel 019 - 602 23 50
roger.samuelsson@regionorebrolan.se
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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

B
Spara och slösa
De två första veckorna på min sommarsemester fick jag vara lite extra
försiktig och spara på vatten. Det berodde inte på de alltmer förekommande larmrapporterna om att grundvattennivåerna ligger på historiskt låga
nivåer, utan på något mer jordnära.
I sommarstugan, som är en gammal
fäbod, har vi ingen ström men vi har
ändå rinnande vatten inomhus. Brunnen ligger så högt i förhållande till
stugan att det är självtryck på vattnet
och vi kan ha vatten indraget. Ja vi har
till och med ett par duschar. Är det
en riktigt torr och varm sommar,
eller om vi är många som bor där
samtidigt så händer det att vattnet
i brunnen inte räcker till. Då pumpar vi vatten från en djupborrad
brunn upp i den grävda brunnen,
och det var här problemet fanns.
Under vintern hade mössen kalasat på bränsleslangen och elledningarna i pumpen och det tog
ett par veckor innan vi fick det
åtgärdat. Det blev aldrig någon
kris med vatten, men varje dag
tänkte jag på att spara lite extra på
vattnet mot vad jag vanligtvis gör
där. Jag visste ju inte hur länge det
skulle räcka.
Det är inte första gången i mitt liv
som jag fått spara på vatten. Under två månader 2012 bodde jag
i den lilla byn Yanoun på Västbanken, och där fick vi verkligen
vara rädda om varenda vattendroppe. Det vatten vi hade tillgång till
var regnvatten som samlats upp under
vinterhalvåret. Vi stod alltid i en balja
och duschade för att kunna använda
duschvattnet att spola toaletten med.
Och duschade gjorde vi inte varje dag
även om det var över 30 grader varmt
den tid som jag var där. Vattnet från
tvättmaskinen samlades också upp i
hinkar för att användas att spola med.
Dricksvatten det köpte vi i flaska.

Vi i Sverige är fruktansvärt bortskämda med att vi alltid har tillgång till vatten och när Örebro den 10 april i år
införde bevattningsförbud p.g.a. låga
grundvattennivåer var det många som
undrade om det verkligen behövdes.
Det rönte mycket kritik, många ansåg
det helt obefogat, och den 18 maj hävdes förbudet. Men oavsett om vi har
obegränsad tillgång till vatten eller
inte så är det en ändlig resurs som vi
behöver vara rädda om, liksom mycket av jordens resurser.

Den 2 augusti i år inträffade ”Overshut day” det betyder att den dagen
har vi förbrukat vad som är jordens
totala årskvot av naturtillgångar, och
ändå är det fem månader kvar av året.
Från och med då lever vi över våra naturtillgångar. Lånar resurser av kommande generationer. Den här dagen
infaller tidigare och tidigare för varje
år. Det är inte hållbart i längden!

Vi behöver vara rädda om och spara
på det som är ändligt och slösa på det
som faktiskt är oändligt, så som Jesu
kärlek till oss alla.
Ett par mil från Yanoun på Västbanken ligger Sykars brunn, eller Jakobs
källa, där Jesus träffar en kvinna och
ber henne om en skopa vatten. Det
blir början på ett samtal som handlar
om djupt andliga ting, där kvinnans
liv blir förvandlat och där Jesus talar
om att ”den som dricker av det vatten jag ger honom blir aldrig mer
törstig. Det vatten jag ger blir en
källa i honom, med ett flöde som
ger evigt liv.” /Joh 4:14/
Det levande vatten som Jesus vill
ge oss var och en behöver vi aldrig spara på. Det är till och med
så konstruerat att ju mer vi tar del
av det, desto mer får vi. Det är
inte många tillgångar som har den
egenskapen, att ju mer vi använder
det, desto större eller mer blir det,
och ändå är vi många gånger väldigt dåliga på att använda just den
här tillgången. Det kan bero på att
vi i Sverige är bortskämda med
att ha religionsfrihet, vi behöver
inte kämpa för att mötas till gudstjänster och andra samlingar. Det
får man göra i många länder, till
och med mötas i hemlighet, och
då verkar det som att människor
tar vara på möjligheten mycket
mer. Söker gemenskap med varandra och Jesus. Har en större andlig sammanhållning. Där har vi en hel
del att lära. I det här bladet hittar du
många olika samlingar i våra två kyrkor där du kan få ta del av det oändligt
strömmande levande vatten som Jesus
erbjuder oss var och en. Ta chansen
att ”få en skopa vatten”!
Katarina Linderborg

