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Vem bor här?

Kom gärna förbi Venavägen 21 och se ett enkelt nybygge; - en vedbod…busskur…vindskydd…ett byggnadsminne... som också skulle kunna vara en bostad i
nödfall. Varje söndagmorgon 3-24 december händer
något nytt, för alla åldrar under gudstjänsten och den
ställda frågan ”Vem bor här?” kommer att få sina svar.
Julberättelsen har ett då och ett nu. Mycket är annorlunda medan mycket är sig likt i vår egen tid. Allt hänger
samman; glitter, tända ljus, fest, glädje och högt ställda förväntningar - ute är det ändå kallt och Vinternatt.
Julkrubban finns på plats under advents- och jultiden t.o.m
Trettondagen.

Språkcaféet är äntligen igång!

Efter ett förberedande arbete under hösten, där vi har diskuterat och undersökt möjligheter, har ett språkcafé i Betaniakyrkan kommit igång. Deltagarna representerar de
fyra grupper vi önskade nå med denna verksamhet. Nämligen: 1) de ensamkommande flyktingungdomarna som
bor granne med kyrkan, 2) församlingsmedlemmars egna
kontakter, 3) de ovan nämndas barn och 4) församlingens
egna medlemmar med behov av svenskträning. Nu hoppas
jag att verksamheten kan fortsätta utvecklas och att vi tillsammans vill sluta upp kring mötet med de personer som
vill lära sig svenska och hitta en plats i vårt samhälle.
Vi arbetar vidare med vårt språkcafé varje söndag fram
till och med 17:e dec, därefter tar vi jullov. Skriv gärna
upp dig som volontär en söndag i december, det hänger ett
schema på anslagstavlan i Betaniakyrkan!
Dag: Varje söndag till och med 17:e dec
Tid: Kyrkan är öppen mellan kl 14-16
Åldrar: Hela familjen är välkommen
Emanuel Strandh

Betaniakyrkans krubb-grupp har pratat idéer i över två år.
Nu har man gett varandra bygglov och ritningar och Torbjörn Welamsson har tagit fram trävirke, Rune Jonsson
har upplåtit snickeriverkstad till Sören Alnehill som sågat
och huggit figurer och Gerd Magnusson har tänkt till kring
kläder och stil för figurerna. Teknik och logistik har Bosse
Carlsson och Hilding Karlsson varit behjälpliga med. Paul
Enlund och Emanuel Strandh har tillsammans med Ingela
Hackell arbetat med hur julberättelsen får ta plats både i
och utanför Betaniakyrkan.
Vill du sprida värme?
– Ge en gåva till Equmeniakyrkans internationella arbete. Swisha din gåva till Betaniakyrkan 123 512 84 75.
Skriv ”Tänd ett ljus i stallet”!
- Örebro Stadsmission vädjar om stöd och volontärer
för projektet Vinternatt. Vill du vara med?
Maila vinternatt@orebrostadsmission.se

Nyårsafton med Nyårsbön...

Betaniakyrkan öppnar dörrarna för traditionsenlig och stämningsfull nyårsbön kl 18 i gemenskap med alla Equmeniakyrkorna i Örebro. Det bjuds på sång och musik med Louise
Östman, William Östman och Börje Ström. Paul Enlund delar tankar på tröskeln till 2018.

…och ”eftersits”

För den som så önskar fortsätter nyårsaftonen med knytkalas. Vi dukar upp till buffé av det
som var och en vill bidra med. Vi arrangerar inget program-innehåll i förväg men delar kvällen tillsammans. Föranmälan är inte nödvändig.
Förra årets spontana arrangemang blev succé och byggde på den enkla idén: Om det finns
”fem som vill” så gör vi det! Nära trettio personer hörsammade inbjudan och dukade upp
och njöt av frikostig nyårsbuffé och spontana aktiviteter. Vid 22-tiden dukades borden av och
somliga bröt upp och ett antal gav sig av för att fira tolv-slag och fyrverkerier tillsammans
med andra Örebroare vid Slottet.

Välkommen med!
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Världens Fest! - 10 December

Den 10 december brukar ”Festernas fest” gå av stapeln i Stockholms stadshus. I
år ordnar vi ”Världens Fest!” i Sturegården. Innan festen i Stockholm har framstående forskare fått ta emot Nobelpriset på 9 miljoner kronor för sitt arbete i
mänsklighetens tjänst. På festen i Sturegården kommer vi att samla in pengar
för att barn ska få möjlighet att gå i skolan, och vem vet, kanske bli en framstående forskare i framtiden. Vi kommer inte att samla in 9 miljoner kronor, vi
sätter ribban betydligt lägre, men vet att varenda krona som samlas in kommer
till användning på bästa sätt.
I år får vi besök av Thord-Ove Thordsson som kommer att berätta om SIRAskolorna i Betlehem och Jeriko. Två skolor där barn med läs och skrivsvårigheter med hjälp av stor pedagogisk skicklighet får möjlighet att knäcka koden på
det där om hur bokstäver och ord hänger ihop.
Vi börjar med att äta tillsammans klockan 12.00. Det blir knytkalas, så alla som
vill tar med sig något att bjuda på och vi dukar upp ett fantastiskt buffé-bord
med allehanda rätter i Sturegården. Spännande att se vad alla tar med sig! Har
du något recept liggande där hemma på mat från andra delar av världen så ta
chansen att använda det den här dagen, då blir det verkligen ”Världens fest”. Vi
vill också uppmana dig att tänka på att använda Fairtrade råvaror där detta är
möjligt. Det är också ett sätt att hjälpa människor i andra delar av världen. Vill
eller kan du inte ta med dig något att äta är du varmt välkommen ändå, maten
kommer att räcka.
All insamling den dagen går till Equmeniakyrkans internationella arbete och
även i år är temat för detta ”Tänd ett ljus”.

Pilgrimsvandring för fred, 9 december

Lördagen den 9 december inbjuder nätverket ”Tro möter tro” till en pilgrimsvandring för Fred. Start kl 10.00 i
Sjukhuskyrkan. (Samling vid stora entrén på sjukhuset).
Planen är att vi under vandringens gång träffar företrädare
för Humanisterna och Bahai, för att avsluta vår vandring i
Betlehemskyrkan där vi värmer oss med en sopplunch som
är slut kl 13.00.

Vi sjunger in Julen, 20 december

Onsdagen den 20 december kl. 19.00 kommer vi att sjunga
in julen i Betlehemskyrkan. Då sjunger vi nya och gamla
julsånger tillsammans och känner att snart är det jul. I år
har du möjlighet att önska sånger. Redan första Advent
kommer det att finnas en ”önskelåda” i kyrkan där du kan
skriva upp vilken sång du skulle vilja vara med och sjunga
eller höra den här kvällen. Vi garanterar inte att alla önskesånger blir sjungna, men chansen är stor att just din sång
kommer med.

Är du intresserad av att resa till Israel-Palestina?

Vi vill göra en resa där du får se en del av platserna det talas om i Bibeln, men
också en resa där du får möta människor som bor i landet idag och höra deras
berättelse om hur det är att leva i Israel-Palestina 2018. Vi möter israeler och
palestinier. Vi möter judar, kristna och muslimer och tar del av deras verklighet
i ett land som präglas mycket av konflikt, men också av många människor som
arbetar för fred.
Välkommen till en träff där vi berättar om ett tänkt upplägg av en resa, ungefärlig kostnad och ser om det finns tillräckligt intresse för en sådan. Vi lyssnar in
vad du skulle vara intresserad av att se och vilka människor du skulle vilja möta.
Någon har uttryckt att det vore intressant att möta Messiastroende judar, någon annan vill bada i Döda havet. Katarina Linderborg vill gärna visa den lilla
palestinska by med ett 30-tal invånare, totalt omringad av bosättare, som hon
bodde i under två månader och där ockupationens verkningar kommer väldigt
nära. Vad skulle du vilja se eller göra? Kom till informationsträffen i Betania
måndagen den 11 december kl 19.00 och tala om det.
Om det blir en resa kommer vi att förbereda oss genom en studiecirkel våren
2018. Ledare för cirkeln är Katarina Linderborg som bl.a. var följeslagare i
Israel-Palestina fem månader 2012 och Paul Enlund som deltagit i några studieresor till Israel-Palestina.
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Synpunkter …
Fanny Strandh, 28 år, född i Karlstad,
trebarnsmamma och gift med Emanuel.
Jag sitter
i köket
hemma
hos
Fanny.
Barnen
leker
och ute
har snart
alla löv
fallit till
marken.
Dagarna
blir allt
kortare
och somFanny och dottern Nora
maren är
över för den här gången. Det är höst!
Vad är hösten för dig, Fanny?
- Det är en härlig känsla, en känsla av
nystart. Jag älskar verkligen hösten!
Sen har jag en svaghet, jag gillar det
nyinkomna höstmodet.
Du är nybliven sjuksköterska och trebarnsmamma. Hur får du dagarna att
gå ihop?
- En förutsättning är att vi båda jobbar deltid. Dessutom har vi olika arbetstider, ibland kvällsjobb och ibland
helgjobb utöver dagtid. Det gör att vi
kan gå omlott och på så sätt turas om
att vara hemma med barnen.
Du har en kristen tro. Vad betyder det
för dig i din vardag och ditt liv?
- Jag jobbar inom psykiatrin och både
där och i vårt liv tillsammans med varandra och med barnen får jag genom
min tro både kraft och mod att se på
tillvaron med trygghet. Jag upplever

att ju äldre jag blir desto mer upptäcker jag Gud i både stort och smått.
Hur får du tid för dig själv i allt du står
i, var finner du dina andningshål?
- Våra barn somnar lätt och sover bra
och det ger mig möjlighet att koppla av
på kvällen. Så turas vi om med barnen,
så att både Emanuel och jag kan koppla av utanför hemmet. Jag, genom att
få tid med mina vänner och Emanuel
med sitt stora intresse för musik.
Synpunkten:
Vad tänker du som sjuksköterska och
kristen om den tid vi lever i med alla
krav, all stress och egna förväntningar
som både vi själva och andra ställer?
Hur finner du balans och vila i dagens
samhälle?
- Jag har så många vänner och bekanta
som bränt ut sig, som man säger. Livet
blir för mycket av krav och stress. Det
verkar i stor utsträckning drabba oss
kvinnor och vi funderar ibland på vad
alla dessa måsten gör med oss. Behöver vi verkligen vara så duktiga? Det
kan också bli en stor ensamhet i allt
som både vi själva och andra lägger på
oss av förväntningar. Vi har som familj
dessutom inte våra föräldrar eller släkt
i närheten som kan avlasta oss ibland.
Vi har kommit att mer använda oss av
samhällets inrättningar för våra barn
och äldre än att finnas till för varandra som släkt och vänner. Det finns ett
begrepp som kallas ”additionsstress”,
vilket innebär att vi genom t.ex. sociala medier tror att alla andra orkar så
mycket och det gör oss än mer stressade och påverkar vår självkänsla. Vi
kanske behöver lära oss att stänga av
onödig information och börja se varandra. I allt detta är det en trygghet att
ha en tro att luta sig mot.
Calle Malmgren frågade

Markus-året

Söndagen den 25 februari 10-13.30 välkomnar vi Johnny
Jonsson, lektor, teolog och bibellärare till Örebro. Gemensamt för Betlehem och Betania firar vi gudstjänst kl 10 i
Betaniakyrkan med Johnny som predikant. Efter kyrkkaffet vidtar föreläsning, reflektion och samtal utifrån följande
teman:
* Markusevangeliet – det äldsta av våra evangelier
* Evangeliets ärende på 100-talet och 2000-talet

Småbarnscaféet har fått
en god nystart

Sedan september har det varit småbarnscafé i Betaniakyrkan varje onsdag förmiddag. Gruppernas storlek
har varierat från gång till gång, i genomsnitt 5–10 barn varje onsdag. Sedan andra halvan av terminen har vi
haft fler som kommit tillbaka, vilket
är roligt eftersom att det vittnar om att
de trivs hos oss. I början kom de flesta
besökarna från andra församlingar,
men efterhand har tonvikten fallit på
familjer från området, de flesta utan
uppenbar kyrkvana. Vi märker att man
tipsar varandra och gärna kommer tillsammans med en vän. Sångstunderna
har varit särskilt uppskattade, både av
barn och vuxna. Jag vill särskilt tacka
församlingen för all uppmuntran och
förbön. Det känns gott att ha ert stöd i
denna verksamhet.
Nu fortsätter småbarnscaféet fram till
och med den 13/12. Vi kommer att
bjuda in familjerna till sånggudstjänst
söndagen 17/12 och hoppas att de vill
vara med. Du som församlingsmedlem
är varmt välkommen att komma med
och dela gemenskapen på onsdagarna
– med eller utan barn. Vi vill finnas
till för människorna i vårt närområde
och möta dem i deras vardag. Vi önskar och ber att småbarnscaféet kan få
bli en naturlig mötesplats där församlingens medlemmar kan knyta kontakt
med människor i närområdet. Om du
känner någon som du tror skulle uppskatta denna verksamhet. Tipsa dem!
Dag: Varje onsdag
Tid: Kyrkan är öppen mellan kl 9-12
Åldrar: 2 mån till 6 år i vuxet sällskap
Emanuel Strandh

Församlingsnytt Betania

Vi gratulerar
Anndit Malmström 60 år 11 dec.
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Blåsmusikfestival

Så är det åter dags. Denna gång för blåsmusikfestival
nummer 3! Lördagen den 27 och söndagen den 28 januari 2018 möts engagerade och intresserade blåsmusikanter ännu en gång till festival i Betlehemskyrkan, i
samarbete med studieförbundet Bilda.
Lördagen ägnas åt uppvärmning, repertoargenomgång
samt musikaliska tips. Detta varvas med fika samt
lunch, allt i kyrkans lokaler. Söndagen innebär kort
genomgång av beslutad repertoar samt konsert.
Än en gång och till stor glädje leds festivalen av den
eminente musikanten Jan-Inge Hall.
För frågor kring arrangemanget maila stefan.sarnblad@gmail.com
Magnus Jonzon och Stefan Särnblad

Sjungande hjärtan

Vad är musikens roll i gudstjänsten?
Behövs den där och i så fall, varför
och till vad? Hur använder vi den bäst?
Kersti Esselwall-Smårs väcker tankar,
delger funderingar och resonemang
om kring detta efter gudstjänsten den
14 januari i Betlehemskyrkan.

Vägskäl

”Örebro - med rum för alla!”

Välkommen på gudstjänst i Equmeniakyrkorna i Örebro
under Jul- och Nyårshelgerna
Julafton 24 december
Betaniakyrkan		
10.00 Samling vid krubban. Paul Enlund
Betlehemskyrkan
10.00 Samling vid krubban, Katarina Linderborg
Vasakyrkan		
10.00 Samling vid krubban, Martin Lindé
Hagakyrkan 		
11.00 Julbön, Anna Lena Evehäll
Betelkyrkan		
11.00 Julaftonsgudstjänst med nattvard,
			
Magnus Kronberg, Equmeniakören, Gunnel Jonsäter
Juldagen 25 december
Betlehemskyrkan
10.00 Juldagsgudstjänst, Katarina Linderborg,
			
Kören, Gunnel Schöier, Lars-Ove Eriksson
Annandag Jul 26 december
Hagakyrkan		
10.00 Missionsgudstjänst, Carl-Johan Sävinger,
			
Missionsgruppen
Betelkyrkan		
11.00 Annandagsgudstjänst, Sören Carlsvärd,
			
Gunnel och Fred Sjöberg
Vasakyrkan		
11.00 Annandagsgudstjänst, Martin Lindé
Nyårsafton 31 december
Hagakyrkan		
10.00 Gudstjänst, Christer Johansson,
			
Gunilla Lauenstein
Betelkyrkan		
11.00 Nyårsgudstjänst, Magnus Kronberg
Betaniakyrkan		
18.00 Nyårsbön i ord och ton, Paul Enlund
			
19.00 Nyårsfirande med Knytkalas
Nyårsdagen 1 januari
Vasakyrkan		
15.00 Gudstjänst, Rajan G Mall
Betlehemskyrkan
16.00 Meditativ Nattvardsgudstjänst,
			
Katarina Linderborg, Maria Björkqvist
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Torsdag 1 februari kl 19.00 är det Vägskäl i Betlehemskyrkan med Monica
Gunnarsson, direktor på Örebro Stadsmission som berättar om sin väg, från
ett ”vanligt jobb” till tjänsten att bygga upp Stadsmissionen. Hon kommer
att berätta om möten med människor
i utsatthet, hur samhällsutvecklingen
påverkar och vad Stadsmissionens arbete vill leda fram till.
Örebro Stadsmission som startade för
två år sedan, vill arbeta för ett större
innanförskap och ett varmare Örebro.
I sina olika verksamheter möter man
dagligen människor som lever i utsatthet i olika former.

Samtal om samgående

Vid församlingsmöte i Betlehemskyrkan den 19 nov. presenterade utredningsgruppen från Betania och
Betlehem fyra olika områden som undersökts.
Församlingen inbjuder till två samtal
omkring dessa områden.
Tor 18 jan ”Ekonomi och teologi”
Mån 29 jan ”Diakoni och fastigheter”
Båda samlingarna 18.00-19.30 i Sturegården.

Betaniakyrkan
Program

December
3 Sön
		
		
		
9 Lör
10 Sön
		
		
		
11 Mån
		
		
13 Ons
14 Tor
		
15 Fre
17 Sön
		
		
19 Tis
		
24 Sön
		
25 Mån
		
26 Tis
		
31 Sön
		
		
		

10.00 Adventsgudstjänst med Betaniakyrkans julkrubba, Paul Enlund, Adventskören.
Tänd ett Ljus-kampanj - 1:a Advent-31 jan		
14.00 Språkcafé (Notis sid 2)			
10.30 Sångandakt på Klosterbacken
10.00 Nattvardsgudstjänst. Emanuel Strandh,
Sören Alnehill.
Sång av Voxette. Ledare Adrian Göthe
14.00 Språkcafé				
15.00 Eftermiddags-kaffe
19.00 Informationsträff om resa till
Israel-Palestina nästa höst (Notis sid 3)		
9.00 Småbarns-Café - Terminsavslutning
8.30 Morgon med Gud				
14.00 Julfest				
14.00 Betaniaakvarellen, terminsavslutning
16.00 Vi sjunger in julen. Paul Enlund,
Emanuel Strandh m fl
14.00 Språkcafé
10.00 Sångandakt. Norrby Senior			
10.00 Närkepoeterna, sista för terminen
10.00 Julafton - Samling kring krubban med
alla åldrar. Paul Enlund, Marcus Samuelsson
10.00 Juldagen Gudstjänst i Betlehemskyrkan.
Katarina Linderborg, kören
11.00 Annandag jul. Gudstjänst i Betelkyrkan. Sören Carlsvärd, Fred och Gunnel Sjöberg
18.00 Nyårsafton - Nyårsbön. Louise Östman,
William Östman, Börje Ström, Paul Enlund och
Emanuel Strandh					
Öppet nyårsfirande - eftersits med knytkalas		

30 Tis 18.30 Equmeniakyrkornas missionsråd.
31 Ons 18.00 Förberedande Årsmöte		

Februari
4 Sön
		
6 Tis
11 Sön
		
12 Mån
13 Tis
17 Lör
		
18 Sön
		
		
20 Tis
		
25 Sön
		
		
		
28 Ons
		

Varje vecka i Betaniakyrkan
Måndagar kl 16.00 Bön i Betania
		
Juluppehåll 19/12-7/1			
Onsdagar kl 9.00-12.00 Småbarns-Café
		
Juluppehåll 14/12-9/1
Torsdagar kl 8.30, Morgon med Gud
		
Juluppehåll 15/12-10/1
Fredagar kl 14.00, Betania-akvarellen
		
Juluppehåll 16/12-11/1

Januari
7 Sön
		
8 Mån
12 Fre
14 Sön
		
		
16 Tis
17 Ons
21 Sön
		
23 Tis
28 Sön
		

10.00 Gudstjänst. Roger Samuelsson, Maiken
Mattisson, Marcus och Eva Samuelsson
15.00 Eftermiddags-kaffe och Bön i Betania
14.00 Betaniaakvarellen, terminstart
10.00 Gudstjänst. Paul Enlund, Helena och
Marcus Lundell
14.00 Språkcafé terminsstart			
10.00 Närkepoeterna, terminstart.
9.00 Småbarns-Café, terminstart		
16.00 Sånggudstjänst. Johan Svedberg,
Paul Enlund.
14.00 Stick-Café				
10.00 Gudstjänst - Sammanlyst i Olaus Petrikyrkan. Paul Enlund, Johan Svedberg

10.00 Nattvardsgudstjänst. Paul Enlund,
Roger Samuelsson sång
14.00 Stick-Café				
10.00 Gudstjänst. Emanuel Strandh, Kristina
Gyllander
15.00 Eftermiddags-kaffe och Bön i Betania
14.00 Café Tisdag
15.00 Årsmöte i Equmeniakyrkan Betania
Örebro		
16.00 Högtidsgudstjänst; De komma från öst
och väst, ”basfiol o flöjt”. Paul Enlund,
Gunilla Olausson m.fl.
10.00 Närkepoeterna				
14.00 Stick-Café				
10.00 Temagudstjänst - Markus.
Gemensamt med Betlehemskyrkan i Betaniakyrkan. Johnny Jonsson, Paul Enlund, Katarina
Linderborg (Notis sid 4)
18.30 Närområdesträff
Närkes Kil (Notis sid 10)

Kyrkkaffe - serveras efter varje gudstjänst

Årsmöte 2018

Betaniakyrkan närmar sig årsmötestiden. Ett förberedande årsmöte hålls onsdag 31 januari kl 18.00 och ordinarie årsmöte lördag 17 februari kl 15.00.
Högtidsgudstjänst firar vi söndag 18:e kl 16.00
Valberedning består av: Rune Jonsson, Torbjörn Welamsson och Annika Davidsson
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Betlehemskyrkan
Program

December

3 Sön 10.00 Adventsgudstjänst Katarina Linderborg,
		
Kersti Esselwall-Smårs, Körerna o Bk Blås,
		
Sofia Nordlund, Maria Björkqvist
5 Tis 10.00 Äntligen Tisdag! med Julfest
9 Lör 10.00 Pilgrimsvandring för fred (Notis sid 3)
10 Sön 12.00 Världens Fest! Thord-Ove Thordsson,
		
Roland Thapper, Katarina Linderborg
		
(Notis sid 3)
11 Mån 19.00 Informationsträff i Betania om resa till
		
Israel-Palestina nästa höst (Notis sid 3)
17 Sön 10.00 Nattvardsgudstjänst Ulf Schöier,
		
sånggruppen MER
Må – Fr Ansvarsvecka för Porten Dorkas
19 Tis 9.00 Andakt på Porten Dorkas
20 Ons 19.00 Vi sjunger in Julen Kören,
		
Kersti Esselwall-Smårs m.fl. (Notis sid 3)
24 Sön 10.00 Vi plockar fram Julkrubban.
		
Katarina Linderborg m.fl
25 Mån 10.00 Juldagsgudstjänst. Katarina Linderborg,
		
kören, Gunnel Schöier, Lars-Ove Eriksson
31 Sön 18.00 Nyårsbön i Betania.
		
Därefter Nyårsfest
(Notis sid 2)

Januari
1 Mån
		
6 Lör
		
10 Ons
		
14 Sön
		
		
		
		
17 Ons
		
18 Tor
21 Sön
		
22 Mån
27 Lör
28 Sön
		
		
29 Mån
30 Tis
		

16.00 Nattvadsgudstjänst i meditativ anda.
Katarina Linderborg, Maria Björkqvist
10.00 Trettondagsfest. Katarina Linderborg,
Maria Björkqvist + Festkommitté
17.30 Bk blås börjar för terminen
19.30 Körövningarna startar för terminen
10.00 Gudstjänst. Katarina Linderborg,
Kersti Esselwall-Smårs, Kören
12.00 Sjungande hjärtan.
Kersti Esselwall-Smårs reflekterar över musikens roll i gudstjänsten (Notis sid 5)
15.15 Engelkören startar för terminen
16.00 Sturekören startar för terminen.		
18.00 Samtal om ekonomi o teologi (Notis sid 5)
10.00 Gudstjänst. Per Söderberg,
Roland Thapper
18.00 Under Ytan Soppa och samtal
Blåsarfestival (Notis sid 5)
10.00 Gudstjänst. Katarina Linderborg,
Anna-Maria Hedin
16.00 Konsert. Blåsarna, Jan Inge Hall
18.00 Samtal om diakoni o fastigheter (Notis sid 5)
10.00 Äntligen Tisdag! startar
14.00 Berättelsen om......

Februari
1 Tor
		
4 Sön
		
		
5 Mån
6 Tis
		
11 Sön
		
		
13 Tis
		
18 Sön
		
		
19 Mån
20 Tis
		
25 Sön
		
		
26 Mån
27 Tis
		
28 Ons
		

19.00 Vägskäl ”Örebro - med rum för alla”
Monica Gunnarsson (Notis sid 5)
10.00 Nattvardsgudstjänst.
Rose-Marie Frebran, Ragnar Arvidsson,
Maria Björkqvist
18.00 Under Ytan Soppa och samtal
10.00 Äntligen Tisdag
14.00 Akvarellmålning
10.00 Gudstjänst för BARN och vuxna.
Katarina Linderborg, Tonträffen, Sturekören,
Engelkören, Kersti Esselwall-Smårs m.fl.
10.00 Äntligen Tisdag!
14.00 Vad berättar texten?
10.00 Gudstjänst. Katarina Linderborg,
Gunilla Ekelund, Maria Björkqvist
Årsmöte del 1
18.00 Under Ytan Soppa och samtal
10.00 Äntligen Tisdag!
14.00 Akvarellmålning
10.00 Temagudstjänst i Betania om Markusevangeliet. Johnny Jonsson m.fl.
11.30 Föreläsning, reflektion, samtal (Notis sid 4)
18.00 Årsmöte 2
10.00 Äntligen Tisdag
14.00 Berättelsen om....
18.30 Närområdesträff
Närkes Kil (Notis sid 10)

Årsmöte 2018

Betlehemskyrkans årsmöte 1 med idé-forum är den
18 februari efter gudstjänsten och årsmöte 2 med
alla val sker den 26 februari kl 18.00.
Valberedningen som består av Maria Björkqvist, Eva
Felle Persson och Aage Fossmo, vill ha ev. avsägelser från uppdrag senast 15 december.
Nominera gärna personer du tror skulle vara bra för
något uppdrag till valberedningen, eller tala själv om
vad du skulle vara intresserad av.

-7-

Församlingsnytt BetLEHEM

Ny adress
Per Persson
Sörbyängsvägen 6
702 18 Örebro

Ikonen - Evangeliet i bildform
När man idag
talar med människor och särskilt yngre personer om ikoner
så talar man genast om datorer,
men ikoner har
från begynnelse
helt andra tankebanor.
En ikon är utifrån kristen synpunkt
och speciellt ur Grekisk Ortodox tradition, inte enbart en enkel bild, dekoration eller en illustration av Bibeln,
Den heliga Skrift. Det är något större.
I Ortodoxa kyrkan är ikonen starkt
förknippad med gudstjänsten. När vi
ställer oss inför ikonen och t.ex. ber,
är det inte bilden vi ber till eller är
stilla en stund inför, utan vi ser med
vördnad till den som är avbildad. Ta
korset t.ex. där tillber vi inte korset
utan Honom som led och dog på korset. Detta har ingenting med avgudar
att göra utan är en hjälp att fokusera
på den eviga frälsargestalten, även om
det är hans mor eller någon av apostlarna som gestaltas.

Ikonen beskriver i bild det bibeln berättar i ord. Man kallar det ”Teologi
i bilder”. När ikonen avbildar Maria,
Jesu mor den vördade, stämmer det
med vad Bibeln säger om Maria, nämligen att hon ska bli prisad av alla släkten på jorden. Ikonen beskriver Jesus i
många variationer. Han är skaparen,
försonaren, frälsaren, herden, Sonen
osv. Ikonen är avskalad all sentimentalitet och är till sin stil stram, och vill
uttrycka en ”högre verklighet”.
Nu har denna bild blivit hela den kristna kyrkans heliga bild, vilken kyrka
eller samfund det än gäller och inte
enbart den Ortodoxa kyrkans. Det ser
jag som en välsignelse. Även i många
hem ser man ikoner hänga på väggen
eller stå på ett skåp.

(Athos=Agio Oros – Det heliga berget.) Denna halvö i Norra Grekland är
en autonom munkstyrd ö under Grekisk överhöghet, och har ungefär 1400
manliga munkar.
Ikonen är köpt i en ikonaffär i Thessaloniki som endast säljer sina bilder
till kyrkor. När Du nästa gång stannar
upp inför ikonen - så se bortom bilden
och se den självutgivande, rene och
kärleksfulle frälsaren. Han har något
att säga Dig. Kan Du höra Honom?

Ikonen i Betaniakyrkan
Betaniakyrkan fick för ett par år sedan
en ikon skänkt av medlemmar. Församlingen fick ta ställning till om man
ville ta emot den, vilket man gjorde.
Medlemmar skapade så det altarskåp
med ett litet altarbord, och det har nu
blivit en central punkt i kapelldelen.
Den är målad under bön av en munk
på klosterhalvön Athos i Grekland.

Presentation av Betaniakyrkans bårtäcke
väv med avstämda färger för att passa
in i kyrkans färgskala. Det går att använda med endera den djupröda eller
olivgröna sidan. Täckets motiv är broderade och stiliserade mogna sädesax.

Betaniakyrkan beslutade vid sitt årsmöte 2016 att införskaffa ett bårtäcke.
Vid Församlingsmöte 14 juni presenterade den ansvariga gruppen sitt arbete tillsammans med textilkonstnär Pia
Nordlund som anlitats för arbetet samt
Nils-Göran Hargefeldt på Nerikes Begravningsbyrå. Bårtäcket är utformat
så att nivåskillnaden mellan podium
och golv täcks in. Det är sytt i linne-

En insamling har genomförts med gott
resultat. Om någon vill ge ytterligare
bidrag är det välkommet! Använd gärna Swish nr: 123 512 84 75 eller Plusgiro. 11 73 82-2. Märk din inbetalning
”Bårtäcke”.
Ett varmt tack till Pia Nordlund och
arbetsgruppen för ert omsorgsfulla
arbete och för det fina resultatet!
Paul Enlund
Bårtäcke används vid begravningar och läggs över kistan.
Ersätter blomsterdekoration på kistan. Det är vackert, miljövänligt och ekonomiskt. Kistan kan väljas av enklaste slag.
Arbetsgrupp: Margaretha Pettersson, Marian Sundqvist,
Kerstin Jonsson, Margareta Carlsson, Helen Friberg.
Ateljé: Nordlunds Textil
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Sören Alnehill

Norrgalan

den 3 oktober blev den 4:e i raden. Ett stort tack till alla – såväl givmilda åhörare, generösa artister och positiva medarrangörer! Vi fick
tillsammans en toppenkväll och insamlingen inbringade sammanlagt
8.730 kronor, då oräknat det som skickades in direkt till Radiohjälpen
via Swish. Vi är glada att tillsammans med Olaus Petri församling stå
värd för galan och hoppas att kunna inbjuda nästa år igen!

I olika konstellationer och olika musikaliska avstilar avnjöt vi
programmet och efteråt serverades ett riktigt ”go-fika”. Den
som var sugen att ta med något gott hem kunde köpa med sig
en påse chokladbollar som Norrbygårdens ungdomar bakat.
Olof Ericsson och Anna Hesselbom bjöd på genuin folkmusik, Maria
Nitare och John Humlebäck på lite mer klassiska flöjt- och gitarr-toner.
Magnus Westberg med Konrad Olausson på cello bjöd på egenkomponerade sånger, Marcus Samuelsson sjöng galans signatur-låt; ’Ge
världens barn världens chans’ och Roger Samuelsson gav en finstämd
Leonard Cohen-tolkning. Husband med Johan Fuxin, Daniel Israelsson och Jesper Mattsoff stod för härligt sound och komp till sololåtar sjungna av Kristina Mattsoff och Andreas Gyllander - och vi fick
sjunga allsång!
Medarrangörer tillsammans med Betaniakyrkan och Olaus Petri församling var: Götmars, Norrbygården, Olaus Petri Hembygdsförening,
Pålsboda Musikförening, Pålsboda Unga Örnar och studieförbundet
Bilda. Tack alla!
Paul Enlund

Skördefest

Sista september inbjöds till Skördefest i Betlehemskyrkan. Förra årets succé med sopplunch
upprepades, det fanns en hel del sylt, hembakat
och grönsaker att handla. Brasrummet var fyllt
av loppis-saker och ett par lotterier fanns också. Den här helgen hade vi besök av Missionskyrkans kör från Ockelbo och de hade en liten
sångstund inne i kyrksalen och gav en del smakprov på vad de tänkte
sjunga, dels i Sköllersta på kvällen och dels i Betlehemskyrkans gudstjänst på söndagen.
Skördefesten
inbringade
drygt 20.000 kronor som
kommer att delas mellan
Diakonia och Equmeniakyrkans internationella arbete. Tack alla ni som arbetade med dagen, alla ni som
skänkte saker och alla ni som
handlade!
Katarina Linderborg
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Kyrkoårets texter dec-febr

Du vet väl om att du kan hitta kyrkoårets
texter, psalmförslag och Equmeniakyrkans
förbönskalender på www.gudstjänst.se

2017-12-03 1:a söndagen i advent - Ett nådens år Matt 21:1-9 Sak 9:9-10 Rom 13:11-14
Ps 24
2017-12-10 2:a söndagen i advent - Guds
rike är nära Luk 21:25-36 Mik 4:1-4
Rom 15:4-7 Ps 85:9-14
2017-12-17 3:e söndagen i advent - Bana väg
för Herren Matt 11:2-11 Jes 29:17-21
1 Kor 4:1-5 Ps 146:3-9
2017-12-24 4:e söndagen i advent - Herrens
moder Luk 1:46-55 Jes 40:9-11 Rom 10:4-8
Ps 145:8-13
2017-12-25 Juldagen - Jesu födelse
Luk 2:1-20 Jes 9:2-7 1 Tim 3:16 Ps 72:1-7
2017-12-26 Annandag jul - Martyrerna
Matt 10:16-22 Jer 1:17-19 Apg 6:8-15 Ps 46:1-8
2017-12-31 Söndagen e. jul - Guds barn
Matt 2:13-23 Jer 31:15-17 Gal 4:4-7 Ps 71:2-6
2018-01-01 Nyårsdagen - I Jesu namn
Luk 2:21 4 Mos 6:22-27 Rom 10:9-13 Ps 121
2018-01-06 Trettondedag jul - Guds härlighet i Kristus Matt 2:1-12 Jes 60:1-6
Kol 1:11-14 Ps 72:10-15
2018-01-07 1:a söndagen e. trettondedagen
- Jesu dop Matt 3:13-17 Jes 42:1-7
Apg 18:24-19:6 Ps 89:20-29
2018-01-14 2:a söndagen e. trettondedagen
- Livets källa Joh 2:1-11 2 Mos 33:18-23
Ef 1:7-14 Ps 19:2-7
2018-01-21 3:e söndagen e. trettondedagen Jesus skapar tro Matt 8:5-13 1 Kung 8:41-43
Rom 1:16-17 Ps 36:6-10
2018-01-28 Septuagesima - Nåd och tjänst
Matt 20:1-16 Jer 9:23-24 1 Kor 1:1-3 Ps 25:4-11
2018-02-04 Kyndelmässodagen - Uppenbarelsens ljus Luk 2:22-40 1 Sam 1:21-28
1 Joh 1:5-7 Ps 138
2018-02-11 Fastlagssöndagen - Kärlekens
väg Luk 18:31-43 Jes 52:13-15 1 Kor 13:1-13
Ps 86:5-11
2018-02-14 Askonsdagen - Bön och fasta
Matt 6:16-18 Jes 58:4-9 Jak 2:14-17 Ps 32:1-5
2018-02-18 1:a söndagen i fastan - Prövningens stund Matt 4:1-11 1 Mos 16:1-13
Heb 4:14-16 Ps 31:2-6
2018-02-25 2:a söndagen i fastan - Den kämpande tron Matt 15:21-28 1 Mos 32:22-31
2 Kor 6:1-10 Ps 130

Betlehem+Betania=sant?? eller Gemensam Framtid 2.0 Rädda tornet på Betania
- en ordförande berättar…

Vid våra senaste årsmöten beslutades att utreda om vi vill, kan eller bör bli en
församling i framtiden? En utredningsgrupp tillsatt av församlingarna har mötts
under våren och försommaren till överläggningar och funderingar. Vi enades
först och främst om att vårt mål är att leva vidare och finnas som kristen gemenskap för oss och för andra. Det målet fick oss att tänka framåt och då såg
vi fyra områden som kommer att analyseras och penetreras noggrannare. Ekonomi, Teologi, Diakoni och Fastighet var de områden som behövde bearbetas.
Den 31 oktober gjorde grupperna en delredovisning för varandra.
De huvudfrågor vi undersökte är: Hur fungerar det i dag? Vad kan vi göra bättre
i morgon och vilka behov finns inom respektive område?
Vi konstaterar då att vi inte är växande församlingar med god ekonomi och det är få som vill jobba med våra fastigheter. Vår syn på teologi och diakoni är snarlika och vi uppskattar varandras gemenskap.
Sanningen är den att vi är två åldrande församlingar, medelåldern ökar varje år.
Vi lever över våra tillgångar då vi känner det som helt naturligt att vi vill ha heltidsanställda pastorer. Vi har våra kyrkolokaler som vi också vill hålla en hög standard
i. Våra fastigheter sköts i dag av en handfull eldsjälar mellan 65 och 85 års ålder,
det finns inga naturliga arvtagare till dessa uppgifter. Däremot så ökar antalet
människor som bor i våra närområden, både Öster och Norr är växande stadsdelar.
Vilka utmaningar och stora möjligheter det ger oss?
Det är bra att vi nu är medvetna om våra respektive församlingars situationer.
Nu får vi hjälpa varandra framåt och utveckla den gemenskap vi har, arbeta
sunt med våra resurser och ta de beslut som hjälper oss på vägen framåt mot
att vara en attraktiv kristen gemenskap. På våra kommande årsmöten kommer avgörande beslut att tas för vår framtid som en eller två församlingar.
Jag hoppas du är med på vår framtida resa och delaktig i våra kommande beslut.
Vi vill växa! Vi har ett uppdrag! Samarbeta gränslöst!
Per Lord ordförande Equmeniakyrkan Betania Örebro

Kyrkporten

Kyrkporten i Örebro AB är namnet på
det fastighetsbolag som bildades av
Betlehemskyrkan i början av sommaren. Under hösten har ett ägardirektiv
tagits fram av församlingsstyrelsen. I
dessa framgår vad bolaget skall och
får göra. Några utdrag ur direktiven
lyder så här:
Syftet och målsättningen för bolagets
verksamhet är, utöver vad som anges i
bolagsordningen, att på ett professionellt och på ett för miljö och samhälle
hållbart sätt ansvara för att förvalta
församlingens fastigheter med avseende på underhåll, fastighetsutveckling, uthyrning och hyressättning.
Bolaget har till uppgift att i ett första
steg utreda olika möjligheter och förutsättningar för att överföra församlingens fastighet från församlingen till
bolaget. Utredningen ska innehålla
konsekvenserna av en delning av fast-

igheten mellan kyrkobyggnad och
övrig fastighet, samt församlingens
eventuella behov av ett avtal gällande
kyrkobyggnaden.
• Bolaget ska förbereda för ändring
av detaljplan med byggrätt för bostäder.
• Bolaget ska utreda möjligheten
att erbjuda förvaltning av andras
fastigheter (främst kyrkobyggnader).
Under nästa år bör vi hinna ta några
steg enligt ovan.
Styrelsen består av:
Rose-Marie Frebran ordf,
Rolf Nordholm sekr,
Göran Tengå tf vd,
Håkan Nicander,
Helen Friberg.
Ev frågor till Göran Tengå,
g.tenga@telia.com, 070-5700056
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Kostnaden för att
restaurera
tornet
blev hög. Men så
blev det också väldigt fint eller vad
tycker Du?
Vill du vara med
och bidra till att vi
kan “tjära tornet” så
att spånen inte blir
omarkerade.
Varje spån representerar 500 kr och
hela kostnaden blev 62 500 kr. För
varje gång insamlingen nått upp till
ett delmål på 500 kr har ett spån täckts
o.s.v. tills tornet är täckt.
Du kan ge ditt bidrag via bank- och
plusgiro som vanligt eller sätta in via
Swish. Du kan också lämna ditt bidrag
i kollektboxarna i ett särskilt kuvert.
Insamlingen sker mellan första advent
och fram till årsmötet. Du kan följa resultatet på bilden som finns anslagen i
tavlorna vid köksingången.”
Rune Brandes

Temasamling om Mission

När 2017 års ”Tänd ett Ljus”-kampanj avslutats inbjuds till en inspirationsdag för Equmeniakyrkans
internationella mission. Det blir erfarenhetsutbyte mellan Equmeniakyrkorna i Örebro med omnejd då Region
Svealand inbjuder till Närområdesträff. Målgrupp är ombud i förtroenderåd samt missionsgrupper och missionsansvariga i församlingarna.
Plats och tid: Närkes Kil den 28 februari kl 18.30. Närmare information
kommer.
Har du inte möjlighet att åka till Närkes Kil finns en likadan träff i Hallsberg den 27 februari.

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

Betaniakyrkan

Venavägen 21
703 65 Örebro
Tel Exp 019 31 02 90
exp@betaniakyrkan.se
Bg 463 - 3517, Plusgiro 11 73 82 - 2, 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

Kära läsare!
Du håller det sjunde numret av programbladet som är gemensamt för
Betania- och Betlehemskyrkorna i din
hand. Ett av syftena med bladet är att
vi på detta sätt ska lära känna varandra
och veta vad som händer i ”den andra
kyrkan”. Vi hoppas att Du också under detta 1,5 år har tagit tillfället i akt
och besökt någon samling som sker i
den kyrka du vanligtvis inte går i.
Redaktionen försöker vara så tydlig
som möjligt att tala om i vilken kyrka
samlingen sker, och välkomnar Dig
som läser till allt det som skrivs om
här i bladet.
Redaktionen består av:
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

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

Församlingsföreståndare/Pastor Körpedagog

Katarina Linderborg

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

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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Betaniakyrkan:
Församlingsledningen: 4 december
Betlehemskyrkan:
Styrelsemöten: 7 december och
15 januari.

Manusstopp nästa blad: 1 februari

B
Vår tids martyrer

I Strängnäs domkyrka finns en minnesplats för alla kristna som under
1900-talet dött för sin tro och övertygelse. Den skapades inför millennieskiftet och i en bok som gavs ut i
samband med det återges kortfattat ett
fyrtiotal berättelser om några väl kända, andra okända martyrer som lyfts
fram av kyrkor och enskilda personer
världen över. Bland alla dessa finns
distriktsföreståndaren i Brazzaville i
vår systerkyrka i Kongo som dödades
i ett försök att mäkla fred i inbördeskriget för snart tjugo år sedan.
Biskop Jonas Jonsson skriver i förordedt till boken: ”1900-talet bar med
sig stora löften om framgång och utveckling på alla plan. Optimismen
var stor. Nu var det västerlandets och
vetenskapens tid, kolonialismens och
kunskapens tid. Världen skulle möta
evangeliet. Nationernas skulle ledas med förnuft och humanitet. Men
två världskrig krossade illusionerna.
Kärnvapen, etniska konflikter, miljöförstöring och rättviseklyftor hotade
forskningens landvinningar, välfärden
och framtidstron. Det som skulle bli
möjligheternas århundrade fylldes av
destruktion och våld.”

Den kristna kyrkan nådde för första
gången till alla folk och gjorde stora
insatser för människors utveckling.
Men evangelium missbrukades och
förvanskades, ibland till en skrämmande kärlekslöshet. Samma rörelser,
som tände en levande tro hos de fattiga och gjorde somliga till benådade
helgon, stödde på sina håll terror och
diktatur. Alla de stora kyrkogrenarna
har på olika sätt del i ett förfall och
kristendomens tyngdpunkt har sedan
länge förflyttats till södra halvklotet,
bort från västvärlden!
Men den profetiska rörelsen finns mitt
i detta också i världen. Under 1900-talet miste fler kristna än någonsin tidigare sitt liv för sin övertygelses skull.
Kyrkan hade inte sett så många martyrer sedan fornkyrkans tid.
Martyr betyder ju vittne – Man kan
fråga sig - Vilka var eller blev egentligen martyrer i ordets egentliga betydelse? Människors motiv och omständigheter är sammansatta och inte lätta
att tolka. Samma död kunde tolkas
som ett vittnesbörd för rätt och sanning eller som ett förräderi. Ytterst vet
bara Gud själv hur det förhåller sig.
Bland de oräkneliga döda fanns hundratusentals troende kristna. De flesta

är redan glömda, utom av Gud.
Strängnäs domkyrka är ett fascinerande historiskt monument där både
kyrkans och vårt lands historia är inristat. Det är förstås en extra viktig
markering att 1900-talet mitt i denna
historiemättade katedral fått göra sitt
avtryck. Genom minnesplatsen kan
besökaren meditera över sin egen tro
och trons yttersta konsekvens – en död
lik Jesu egen död. Dopet till Kristus
är dopet till hans död. Livsgemenskap
med honom genom tid och rum. Vår
bön i advents- och jultid bör vara att
våra prioriteringar i livet ska få bära
tydliga spår av att Gud har gjort något nytt i våra liv. Vi bekänner den
Jesus som bröt brödet och gav åt
alla sina lärjungar – också den som
skulle förråda honom. Vi bryter nattvardens bröd med bönens ord ”…ett
enda bröd och en enda mänsklighet..”
”Äger jag dig i himlen, önskar jag ingenting på jorden. Min kropp och mitt
mod må svika, men jag har Gud, han
är min klippa för evigt.” Ps 73:25-26
Paul Enlund

