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Nya tider i Betania - Språkcafé
Från och med mars välkomnar Betaniakyrkan 
till språkcafé kl 11.30 på söndagar. Den nya 
tiden gör det bekvämare för gudstjänstdelta-
gare att delta och den som vill öva svenska 
kan också delta i gudstjänsterna. Kyrkkaffet 
är ju öppet också för café-gäster! Emanuel 
och volontärerna har förstås ett särskilt an-
svar att välkomna dem in i gemenskapen.  
Vi är på det här sättet en smula klokare med 
tid och resurser – både kaffe och folk är ju 
där och vi pratar svenska, vilket är precis 
vad som behövs för ett Språk-Café! Vi ser 
fram emot att många kontakter kommer 
knytas! Berätta gärna om Caféet och bjud 
med alla som vill och behöver prata svens-
ka! Har du frågor och kanske vill bli volontär 
– kontakta Emanuel Strandh!

I samband med justeringen av tid för Språk-caféet har frågan lyfts om att låta 
alla gudstjänster läggas kl 10. Det skulle ge en tydlig och bra kontinuitet då man inte 
behöver fundera när gudstjänsten äger rum. Även detta kommer klarna med tiden.

Församlingsforum och Församlingsmöte
Med denna förändring kommer vi söka annan dag och tid för Församlingsmöten 
och Församlingsforum då vi behöver tid för samtal och diskussioner. 
Församlingsforum i vår blir 15 mars, 11 april, 16 maj kl 19.00 

Paul Enlund
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Kulturafton med tema: 
”Norr om Svartån”

Lördag 5 maj 
kl 17.00 Utställ-
ning i Betania 
med presentation 
tillsammans med 
Maiken Mattis-
son, Poesivänner, 
Närkepoeter och 
Betaniaakvarellen 
m fl.

”Kyrka för andra - i en ny tid” 
Söndag 22 april kl 18.00 inbjuder Equmeniakyrkan Närkes Kil till ett föredrag 
med Sune Fahlgren, lärare på THS och tidigare direktor för Bilda i Jerusalem. 
Andakt, sång och musik, servering.

Stilla veckan och Påsk
Betania och Equmeniakyrkan Närkes 
Kil
Välkommen till påskfirande i gemen-
skap med Equmeniakyrkan i Närkes 
Kil! Vi håller i år samman hela Stilla 
veckan från Palmsöndag till och med 
Annandag påsk. Stilla veckan erbjuder 
en mäktig dynamik som rymmer livets 
och den kristna trons alla färger och ny-
anser. Vi följer i år evangelisten Lukas 
berättelse och i Skärtorsdagens mässa 
och Långfredagens gudstjänst läser deltagare och gudstjänstledare unisont hela 
berättelsen. Det blir en hjälp att genom personlig inlevelse närma sig händelser-
nas centrum. Vi tar också hjälp av Leo Grimmers kraftfulla skulpturer av smidd 
rälsspik. Dessa gestaltar Jesu Via Dolorosa-vandring och hjälper oss att hålla 
samman perspektiven jord och himmel, vardag och helg, liv, död och uppstån-
delse.
Ett team bestående av Paul Enlund, Emanuel Strandh, Roger Samuelsson, Ing-
ela Hackell m fl förbereder helhet och fördelar gudstjänstledning, predikan och 
andra uppgifter. 
Du är välkommen att sjunga med i påskens sånger i Påskdags-kör! Körövningar 
blir onsdagarna 21 och 28 mars kl 19.00.

Kärlek till Örebro
Elimförsamlingen inbjuder till en upp-
följande kampanj för Örebro tillsam-
mans med artisten och förkunnaren 
Sebastian Stakset . Församlingar och 
enskilda är inbjudna att delta under 
olika offentliga möten under Pingst-
helgen 18-20 maj. 
Det behövs volontärer som förebed-
jare och deltagande i det praktiska ar-
betet som under förra årets kampanj. 
Mer information kommer.  

Betels kör 150 år
Betelkören, eller Equmeniakören som 
den numera heter fyller i år 150 år. 
Det firar den genom att göra en konsert 
tillsammans med en hel del andra körer 
den 22 april kl 18.00 i Betelkyrkan. 

Sjukhuskyrkan - någon 
att samtala med

Det har nu gått drygt 17 år sedan jag 
började tjänsten som sjukhuspastor på 
Universitetssjukhuset Örebro. När jag 
skriver de här raderna har jag avslutat 
den tjänsten och nyrekryteringen är 
i full gång. Från och med 1 februari 
arbetar jag heltid på St Lukasmottag-
ningen som psykoterapeut. Nu kan jag 
se tillbaka på många år av möten med 
patienter, anhöriga och personal. Ald-
rig hade jag kunnat ana vad det skulle 
komma att innebära att vara kyrka 
mitt bland mänskligt lidande, sjuk-
dom och utsatthet. I anhörigrummet 
på akutmottagningen i samband med 
ett oväntat dödsfall efter en tragisk 
olycka eller plötslig sjukdom.

Forts sid 5
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Resa till Israel-Palestina
18-25 oktober ordnar Betania- och 
Betlehemskyrkorna en resa till Israel-
Palestina. Vi kommer att resa runt för 
att besöka olika platser och personer. 
Mötet med israeler och palestinier, 
med kristna, judar och muslimer får 
vara en stor del av vår resa. Under 
resans andakter kommer vi att följa 
evangelisten Markus berättelser om 

Jesu vandringar i landet. Studieförbundet Bilda är vår samarbetspart och Jonas 
Hult kommer att vara resepedagog. Bitr. reseledare och kaplan är Paul Enlund 
och Katarina Linderborg.
Resan kostar 15.500:- för halvpension. I priset ingår flygresan, alla resor i lan-
det, inträden, boende i dubbelrum, frukost och middag.
Bindande anmälan med anmälningsavgift på 2000:- sker till Bilda senast den 
1 maj. Mer information och anmälningsblankett kan du få av Paul eller Katarina. 

Vi förbereder oss för resan med en studiecirkel. Den är öppen även för dig 
som inte kan eller vill följa med på resan men vill lära dig mer om situationen 
i landet. Cirkeln blir följande kvällar kl 18.00: 28 maj, 27 augusti, 10 och 24 
september, 8 oktober och 19 november.

Vid årshögtiden i Betlehemskyrkan 
den 11 mars kommer du att få delta i 
Markusmässan. Den är en musikguds-
tjänst med utgångspunkt i Markus-
evangeliet och den har sammanställts 
av Equmeniakyrkan inför Markusåret, 
året då vi läser och samtalar om Mar-
kusevangeliet i våra olika församling-
ar. Det blir mycket församlingssång, 
kören kommer att sjunga för och med 
församlingen. Olika texter från Mar-
kusevangeliet kommer att läsas och vi 
får fira nattvard tillsammans. Välkom-
men till en gudstjänst där vi får möta 
Gud, varandra – och Markus.

Pilgrimsvandringar
Pilgrim i parken
Tre torsdagskvällar i maj: 3, 17 och 31 kl. 19-20 är du välkommen till Pilgrims-
vandring i vår vackra stadspark. Samling vid entrén, Kristinagatan 6. 

Pilgrimsvandring för Fred
Nätverket ”Tro möter tro” inbjuder dig till en Pilgrimsvandring för Fred den 5 
maj. Vi startar kl 10.00, troligtvis vid det nybyggda bosniska kulturcentret och 
vandrar in mot sta´n med några stopp, för att avsluta med lunch tillsammans på 
lämpligt ställe. Mer information kommer.

Pilgrim i Sta´n
Pilgrim i Sta´n har det här året Klimat som 
huvudtema. Under dagarnas vandring och 
kvällarnas föreläsningar kommer vi att ta 
upp ämnen som: ”Det interreligiösa klima-
tet”, ”Vatten, energi, föda vår livsstil - allt 
hänger ihop” ”Klimatet på nätet”, ”Klimatet 
för barn och unga” ”Från ord till bord”. Mer information kommer inom kort och 
i nästa församlingsblad, men boka redan nu in dagarna 13-17 juni.

Vägskäl:  ”Resan till befrielse” 
Kan vi bygga en bättre värld? Många tvekar idag om 
svaret, nedslagna av rapporter om våld, terror, natur-
förstörelse och rasism från jordens alla hörn. Men vitt-
nesbördet från dem som arbetar i konflikthärdar och 
svältkatastrofer är att det går. Kan vi, vill och vågar 
arbeta för en befriad värld?
Bo Forsberg, tidigare generalsekreterare för bistånds-
organisationen Diakonia kommer till Betlehemskyr-
kan den 22 mars kl 19.00 för att berätta personliga 
axplock ur sin oväntat rika livsresa. Han har varit en röst för de utsatta i världen 
i nästan tjugofem år. Han har varit inblandad i Diakonias arbete mot apartheid i 
Sydafrika, för demokrati i Latinamerika och för fred i Sydostasien.  

Från solens uppgång till dess nedgång 
- samma gudstjänst firas runt hela jor-
den samma dygn den första fredagen 
i mars. Samma gudstjänst i Nya Zee-
land, Australien, Asien, Afrika, Euro-
pa, Amerika ända bort till Hawaii. En 
syskonskara som omringar hela vår 
jord - i förbön för fred och kristen en-
het. Böner beds på mer än 1000 språk 
med början när gryningen kommer i 
Tonga och slutar 40 timmar senare i 
Alaska. I Sverige har vi varit med över 
80 år – sedan 1931 – och samlas på ca 
400 platser.
I Örebro firas Världsböndagen detta 
år i Betlehemskyrkan fredagen den 
2 mars kl 17.00. I år har kvinnor i 
Surinam planerat och sammanställt 
gudstjänsten under temat: ”Allt Gud 
skapat är mycket gott!”

Världsböndagen
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Synpunkter… 

Leontine Adamah, född i Togo. 
Maken Seidou Issifou kom till Sve-
rige år 1989 och Leontine kom efter 
tillsammans med de 4 barnen år 1992.

Leontine utstrålar värme och trygg-
het där vi sitter tillsammans. Hennes 
vackra, färggranna afrikanska kläder 
väcker uppmärksamhet och lyser upp 
hela rummet. Hon har under många 
år drivit hårsalongen ”Afro Frisör Sa-
long” på söder i Örebro, som också 
blivit lite av en mötesplats för många 
av hennes landsmän och vänner från 
hela världen.

Vad kommer det sig att du och din 
familj kom till Örebro och Sverige?
Det var min man som kom först på 
grund av den politiska situationen 
i Togo. Han var militär och verkade 
inom säkerhetstjänsten i landet. Oro-
ligheterna ledde till att det inte längre 
var möjligt att stanna kvar. Senare 
kom även jag och barnen.

Har det varit svårt att lära sig det 
svenska språket och att bli en del av 
den svenska kulturen med alla de 
skillnader det inneburit?
Ja, det har varit väldigt svårt och tagit 
tid, men nu efter 26 år i Sverige tycker 
jag det går bra. Den svenska kulturen 
skiljer sig på många sätt från det jag är 
van vid, men jag vill bli en del av det 
svenska samhället och nu förstår jag 
att möta det jag tidigare inte var van 

vid. I Sverige älskar man att ”fika” 
och i vår kultur i Togo vill vi alltid 
bjuda på mat. Vi vill bjuda på mat så 
man känner sig hemma och blir mätt 
innan man går. I Sverige verkar man 
också ha det väldigt stressigt och alltid 
mycket att göra. Vi är vana vid att vara 
mer i nuet och tycker om att ge tid att 
vara tillsammans.   

Du har en kristen tro. Vad innebär 
det för dig att vara kristen?
Det är viktigt för mig. Mina föräldrar 
var katoliker. Vid ett tillfälle var jag 
på besök i en presbyteriansk kyrka. 
Det första jag lade märke till var att 
alla hade sina egna Biblar. Det var jag 
inte van vid från min kyrka, där det 
var prästen som läste ur Bibeln. Det 
var något som hände med mig i den 
här nya kyrkan. Här dansade man och 
sjöng väldigt mycket. Det var så med-
ryckande och jag kände sådan glädje. 
Den kristna tron skapar trygghet för 
mig. Ibland hade människor jag mött 
sagt att när något ont hänt, måste det 
vara någon som gjort ont i tidigare 
sammanhang. Nu lärde jag mig att 
man som kristen kan få vila i Gud i det 
som sker.

Är det någon skillnad att leva som 
kristen i det svenska samhället och 
hur det är i Togo?
I Togo var jag van vid långa guds-
tjänster, med många körer som sjöng 
och långa predikningar. Församlingen 
var stor, men det var viktigt för pas-
torn och hans medhjälpare att hinna 
prata med gudstjänstbesökarna och 
att få reda på om någon var sjuk el-
ler behövde hjälp, när de inte såg dem 
i gudstjänsten. Det var inte heller så 
viktigt att ”fika” utan att istället ha tid 
för att prata, umgås och uppmuntra 
varandra när man träffades. 

År 1994 reste din man Seidou till 
Togos grannland Benin, men han 
kom inte tillbaka. Vad hände?
Ja, han var inbjuden att delta på en 
fest för Benins nytillträdde president. 
Han fick då frågan om att återvända 
till Togo och fortsätta sin tjänst inom 
säkerhetstjänsten. Men 2005 dog To-
gos president och det blev åter oroligt 
i landet och på grund av de kontakter 
Seidou hade blev han tillsammans 

med andra gripen den 12 april 2009 
och satt i fängelse där han fick vara i 8 
år och 7 månader innan han släpptes.

Vad har din tro betytt för dig under 
alla dessa år din man suttit fängs-
lad?
Det har varit svåra år med saknad och 
förtvivlan blandat med hopp och sig-
naler att Seidou snart skulle bli fri. I 
allt det svåra har min tro burit mig och 
gjort mig starkare mitt i min kamp.

Nu har din man under julhelgen blivit 
släppt ur fängelset och kommit till-
baka och ni får äntligen vara tillsam-
mans igen. Hur har de här ensamma 
åren påverkat dig?
Nu är allt så mycket lättare. Seidou 
finns här hos mig igen. Jag känner så-
dan glädje och tacksamhet till Gud att 
jag fått min man tillbaka. Jag vet att 
Gud burit mig igenom allt och alltid 
funnits där vid min sida.

Och så en sista fråga, Leontine. Vad 
skulle du vilja säga till dem som le-
ver under svåra omständigheter och 
kämpar med både förtvivlan och 
hopp?
Gud finns med där i svårigheterna. 
Glöm inte att förtrösta på Gud. Hur 
svårt det än är så finns hoppet där. Det 
är också så viktigt att så som Gud äls-
kar oss, att vi också älskar varandra och 
ger varandra frihet att vara den vi är. 

Calle Malmgren

Församlings-
Nytt BetaNIa

Ny Medlem
Margareta Fahlström,   
Storgatan 51, Örebro

Församlings-
Nytt Betlehem

Barnvälsignelse 11 februari
Melker Wimell
Son till Ida och Simon Wimell

Till Vila
Kerstin Jonsson
Född 26 oktober 1917
Död 2 december 2017



- 5 -

Kaffedrickardagen

World Fairtrade Challenge eller stora 
Kaffedrickardagen är från början en 
kampanj som samlat deltagare runt 
om i Sverige för att dricka Fairtrade-
kaffe och te. Nu har kampanjen klivit 
upp en nivå och blivit en global kam-
panj. 2017 fikade över 2 miljoner i ett 
20-tal länder under World Fairtrade 
Challenge. I år infaller detta 7-9 maj 
och i Betlehemskyrkan inbjuder vi 
till Kaffedrickardag tisdagen den 8 
maj kl 15-17. Kom till Sturegården 
för dricka en kopp gott kaffe eller the 
med en kaka till, allt Fairtrade-märkt 
naturligtvis. 
Fairtrade började 
med kaffe och ba-
naner, nu finns det 
massor av varor 
som är Fairtrade-
märkta. Söndagen 
den 6 maj kommer 
det att finnas en hel del varor från 
Världsbutiken till påseende och för-
säljning vid kyrkkaffet i Sturegården. 

Sjukhuskyrkan forts från sid 2.

Gåvokorten
Har du som jag svårt att komma på 
vad du ska ge om du vill uppvakta el-
ler uppmärksamma någon person? I 
Sturegården i Betlehemskyrkan finns 
det gåvokort där du kan ge en gåva till 
Equmeniakyrkans internationella ar-
bete eller Betlehemskyrkans försam-
ling och sedan skicka kortet till den 
du vill uppmärksamma. Texten inuti 
korten är uppdaterad. 

Vad är Fairtrade?
Väljer du Fairtrade-märkta produkter skapar du möjligheter till förändring. Du 
bidrar till att odlare och anställda, med egen kraft, kan förbättra sina arbets- 
och levnadsvillkor. Fairtrade är en oberoende certifiering med uttalat mål att 
motverka fattigdom och stärka människors inflytande och handlingskraft – med 
syfte att skapa förändring och utveckling.

Tips på hur du kan bidra till en mer hållbar konsumtion:
1. Välj schysst producerade produkter
Handla varor som är producerade med omtanke om både människa och miljö. 
Välj därför Faritrade-märkta och ekologiska varor i högre utsträckning.
2. Påverka
Kontakta företagen bakom dina favoritvarumärken. Låt dem veta att du som 
konsument vill handla produkter som producerats under schyssta förhållanden 
och som inte har negativ inverkan på människa och miljö. Det är viktigt att fö-
retagen tar sitt fulla ansvar för de produkter de säljer.
(forts följer nästa nr)
Texten hämtad från www.fairtrade.se  

I mötet med föräldrarna som nyss förlorat sitt barn. I visningsrummet på pato-
logen. I sorgegrupper för efterlevande. I personalgruppens minnesstund efter en 
nära vän och kollega. I avlastningssamtal för personal i en påfrestande arbetssi-
tuation. Närvaron hos en döende patient på en av sjukhusets många avdelningar. 
I gudstjänsterna på onsdagseftermiddagarna i Fagerbergrummet. Jag har ofta 
undrat vad som kan trösta när allt känns tröstlöst. Jag tror det är det mysterium 
som vi kan stava närvaro.

I det allra svåraste frågar oftast män-
niskor inte efter svar, även om de stora 
och svåra frågorna ställs. Det man frå-
gar efter är närvaro. En hand att hålla i. 
Ett sammanhang som får bära min be-
rättelse. I Sjukhuskyrkan har vi därför 
formulerat vår trosbekännelse så här: 
”I dessa möten tror vi på Guds närvaro 
i allt mänskligt liv och utsatthet”. Je-
sus sa: ”…jag var sjuk och ni såg till 

mig…”. Sjukhuskyrkan är församlingarnas ögon på sjukhuset som vill se till 
den som är sjuk. I detta seende och möte finns en djupare andlig hemlighet för-
dold och som ryms i Jesu egna ord: ”Jag var sjuk och ni såg till mig”. 
Känner du någon som är patient på sjukhuset eller kanske du själv: - Tveka inte 
att ta kontakt med sjukhuskyrkan. De vill gärna besöka dig och den som önskar 
en kontakt. Det kan räcka med att säga till någon personal som förmedlar kon-
takten. Vill du ta kontakt på egen hand kan du ringa sjukhusets växel 019-602 
10 00 och fråga efter sjukhuskyrkan.  

Roger Samuelsson
Sjukhuspastor 2000-2018

Vårcaprice
16 maj kl 19.00 blir det Vårcaprice i 
Betlehemskyrkan med sång och musik 
av kören, barnkörer och Bk blås. Efter 
konserten serveras ”Körens godaste 
kakbuffé” i Sturegården. Allt över-
skott går till Diakonia.



mars
2 Fre  17.00  Världsböndagen 
   i Betlehemskyrkan (Notis sid 3)
 4 Sön  10.00 Nattvardsgudstjänst. Paul Enlund m fl 
6  Tis  14.00 Stick-Café 
10 Lör  10.30 Sångandakt på Klosterbacken 
11 Sön  10.00 Bluesgudstjänst. Per Gren m ”Barnarps 
   Blues och Blandat”, Offerdag för diakon- och
   pastorsutbildningarna. Paul Enlund
12 Mån  15.00 Eftermiddags-kaffe och Bön i Betania 
13 Tis  14.00 Cafe Tisdag: Goa-kören från Kumla 
   sjunger Artur Eriksson-sånger   
15 Tor  18.00 Församlingsforum - Färdväg
18 Sön  16.00 Sånggudstjänst Anna Lena Evehäll 
20 Tis  14,00 Stickcafe 
21 Ons  19.00 Påskdagskör-övning. 
   Kom med och sjung! 
25 Sön  10.00 Betania. Gudstjänst.Roger Samuelsson, 
   Marcus Samuelsson sång  
   11.30 Språkcafé - Samtal om ”Påsk i Markus
   evangeliet”     
     18.00 Närkes Kil Gudstjänst 
   Roger Samuelsson, Gospelgruppen. 
   Insamling till Sjukhuskyrkan. Servering. 
26 Mån  19.00 Närkes Kil Bön och textläsning i Stilla
   veckan. Ingela Östman läser påskens bibeltexter. 
27 Tis  10.00 Sångandakt på Norrby Senior  
28 Ons  19.00 Betania Påskdagskör-övning. 
   Kom med och sjung!    
29 Tor  19.00 Betania Skärtorsdagsmässa i Taizé-anda. 
   Påsk-team    
30 Fre  10.00 Betania Långfredagsgudstjänst. Påsk-team. 

april
1 Sön  10.00 Betania Påskgudstjänst. Påsk-team, 
   Påskdagskören.  
   16.30 Ekumenisk Påskgudstjänst 
   på Stortorget, Örebro Kristna Samarbetsråd  

2 Mån  18.00 Närkes Kil Gudstjänst Annandag Påsk. 
   Paul Enlund, Marie Gyllander  m fl. Servering 
3 Tis  14,00 Stickcafe 
7 Lör  10.30 Sångandakt på Klosterbacken  
8 Sön  10.00 Gudstjänst. Emanuel Strandh, Andreas 
   Gyllander, Ingela Reinholdsson och Philip 
   Axelsson
9 Mån  15.00 Eftermiddags-kaffe och Bön i Betania 
10 Tis  14.00 Cafe Tisdag. Elin Westöö 
11 Ons  18.00 Församlingsforum - Färdväg
15 Sön  16.00 Sånggudstjänst. Roger Samuelsson sång,
   Noomi Tönnäng och Ingela Hackell   
17 Tis  10.00 Närkepoeterna    
      14.00 Stickcafe 
22 Sön  10.00 Gudstjänst. Offerdag för Mission i 
   Sverige. Paul Enlund 
   18.00 Körkonsert i Betelkyrkan (Se notis sid 2)  
24 Tis  10.00 Sångandakt på Norrby Senior 
29 Sön  10.00 Gudstjänst. Paul Enlund, sång; 
   Sören Alnehill

maj 
1 Tis  14.00 Stick-Café
3 Tor  19.00 Pilgrim i parken (Notis sid 3)   
5 Lör  10.30 Sångandakt på Klosterbacken     
      17.00 Kulturafton - ”Norr om Svartån” 
   (Notis sid 2)    
6 Sön  10.00 Nattvardsgudstjänst. Paul Enlund, 
   sång av MER 
10-12 maj Equmeniakyrkans kyrkokonferens i Gävle 
10 Tor  7.00 Kristi Himmelsfärds dag. Ekumenisk 
   Gökotta vid Venastugan. Peter Forsberg  
13 Sön  10.00 Gudstjänst i Betlehemskyrkan
   Paul Enlund, Maria Björkqvist 
14 Mån  15.00 Eftermiddags-kaffe och Bön i Betania 
15 Tis  10.00 Närkepoeterna   
     14,00 Stickcafe 
16 Ons  18.00 Församlingsforum - Färdväg
17 Tor  19.00 Pilgrim i parken (Notis sid 3)  
18-20/5   Kärlek till Örebro -   Kampanj f Örebro  
20  Sön  16.00 Sånggudstjänst. Sören Alnehill, Voxette.
     Anna Wikblom  
22 Tis  10.00 Sångandakt på Norrby Senior   
27 Sön  10.00 Gudstjänst. Paul Enlund  m fl 
28 Mån  18.00 Studiecirkel Israel-Palestina (Notis sid 3)
29 Tis  14.00 Stick-Café
31 Tor  19.00 Pilgrim i parken (Notis sid 3)   
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Betaniakyrkan
Program

Varje vecka i Betaniakyrkan
 
Måndagar kl 16.00, Bön i Betania 
Torsdagar kl 8.30, Morgon med Gud - andakt 
och förmiddags-café 
Fredagar kl 14.00, Betania-akvarellen  
Söndagar 11.30 Språkcafé
 
Kyrkkaffe - serveras efter varje gudstjänst
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Betlehemskyrkan
Program

mars
2 Fre  17.00 Världsböndagen 
   i Betlehemskyrkan (Notis sid 3)
4 Sön  16.00 Gudstjänst. Katarina Linderborg, 
   Lars-Eric Lauenstein
5 Mån  18.00 Under Ytan. Soppa och samtal
6 Tis  10.00 Äntligen Tisdag!  
   14.00 Akvarellmålning
10 Lör  10.00 Upptäck Nu! 
11 Sön  10.00 Markusmässan. Katarina Linderborg, 
   Kören, Kersti Esselwall-Smårs, Sofia Nordlund
   m.fl. (Notis sid 3)
13 Tis  10.00 Äntligen Tisdag!
   14.00 Vad berättar texten?
18 Sön  10.00 Gudstjänst. Mikael Andersson, Bk blås,
    Magnus Jonzon. Bön och offerdag för diakon- 
   och pastorsutbildningarna
19 Mån  18.00 Under Ytan. Soppa och samtal
20 Tis  10.00 Äntligen Tisdag!
   14.00 Akvarellmålning
22 Tor  19.00 Vägskäl. ”Resan till befrielse” 
   Bo Forsberg. Entré 60:- (Notis sid 3)
25 Sön  10.00 Gudstjänst. Katarina Linderborg, 
   Peo Sidblad, Reidun Carlsson
26 Mån  19.00 Passionsandakt i Betlehemskyrkan
27 Tis  10.00 Äntligen Tisdag!
   14.00 Berättelsen om CV-området förr och i
   framtiden. Tord Strömberg.   
   19.00 Passionsandakt i Nikolai kyrka
28 Ons  19.00 Passionsandakt i Betlehemskyrkan
29 Tor  Getsemanestund med nattvard. 
   Katarina Linderborg, Maria Björkqvist
30 Fre  10.00 Långfredagsgudstjänst. 
   Katarina Linderborg, Maria Björkqvist

april
1 Sön  10.00 Påskdagsgudstjänst. 
   Katarina Linderborg, Kören, Essen Ledstam
   16.30 Ekumenisk Påskgudstjänst 
   på Stortorget, Örebro Kristna Samarbetsråd  
3 Tis  10.00 Äntligen Tisdag!
   14.00 Akvarellmålning

8 Sön  10.00 Gudstjänst. Ulf Schöier, Roland Thapper
9 Mån  18.00 Under Ytan. Soppa och samtal
10 Tis  10.00 Äntligen Tisdag!
   14.00 Vad berättar texten?
14 Lör  10.00 Upptäck Nu!
15 Sön  10.00 Nattvardsgudstjänst 
   Katarina Linderborg, Fam. Kraft-Eriksen
17 Tis  10.00 Äntligen Tisdag!
   14.00 Akvarellmålning
22 Sön  10.00 Gudstjänst. Alf Rikner, Sång av MER 
   Bön och offerdag för mission i Sverige
23 Mån  18.00 Under Ytan. Soppa och samtal
24 Tis  10.00 Äntligen Tisdag!
   14.00 Berättelsen om Wadköping. 
   Maria Gustavsson
29 Sön  10.00 Gudstjänst. Katarina Linderborg, 
   Alf Rikner. Församlingsmöte

maj
3 Tor  19.00 Pilgrim i parken (Notis sid 3)
5 Lör  10-13 Pilgrimsvandring för Fred (Notis sid 3)
6 Sön  10.00 Nattvardsgudstjänst. Katarina Linder-
   borg, Barnkörerna, Kersti Esselwall-Smårs m.fl.
8 Tis  15.00 Kaffedrickardag Fairtrade (Notis sid 5)
13 Sön  10.00 Gudstjänst. Paul Enlund, 
   Maria Björkqvist
16 Ons  19.00 Vårcaprice Kören, Barnkörerna, Kersti 
   Esselwall-Smårs, Bk blås m.fl.
   Körens godaste kakbuffé (Notis sid 5)
17 Tor  19.00 Pilgrim i parken (Notis sid 3)
20 Sön  10.00 Gudstjänst. Katarina Linderborg, 
   Anna Maria Hedin
27 Sön  10.00 Gudstjänst. Ulf Schöier, 
   Anders Eklund m fl, Reidun Carlsson
28 Mån  18.00 Studiecirkel Israel-Palestina (Notis sid 3)
31 Tor  19.00 Pilgrim i parken (Notis sid 3)
 

Varje vecka i Betlehemskyrkan
Tisdagar    10.00 Äntligen Tisdag!
Onsdagar   15.15 Engelkören
       17.30 Bk blås
       19.30 Körövning

Kyrkkaffe - serveras efter varje gudstjänst

På www.gudstjänst.se hittar du Bibeltex-
ter för respektive söndag, psalmförslag 
och equmeniakyrkans förbönskalender. 
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Inspirerade av människor av annan 
tro i Örebro och av erfarenheter av 
religionsmöten från England har ett 
nätverk för religionsmöten i Örebro 
växt fram under mer än tio års tid. Det 
började i det lilla. Människor av olika 
religiös tro som sökt skydd från krig 
och förföljelse i vår stad lärde känna 
människor i kyrkor och samfund och 
så byggdes relationer. En studieresa 
till England satte fart på intresset och 
kunskapen om varandra. 
De som till en början var ”de andra” 
fick namn och vi möter nu varandra 
som de personligheter vi är. Nu heter 
några av oss: Eva, Ali, Graham, Ka-
tarina, Ola, Hassan, Hazim, Jens och 
Åsa. Att mötas över religionsgränser-
na har blivit ett givande och tagande, 
ett sätt att utmanas och lära sig något 
nytt om sig själv och andra. Målet 
med nätverket är att skapa mötesplat-
ser för att träffas och lära känna var-
andra som människor. Nätverket vill 
bidra till att odla vänskap, för att olika 
människor ska lära sig något nytt och 
förstå varandra bättre. Därefter vill 
vi också kunna diskutera tro och liv 
och utmana varandra i kontroversiella 
frågor. Framför allt vill vi kunna sam-
arbeta för fred och demokrati och till-
sammans göra Örebro till en bra stad 
för alla som bor här. Vi möts för att 
vi är olika och som kristen upptäcker 
jag att jag blir mer medveten om min 
egen tro när jag pratar med muslimer 
och buddhister. Hösten 2017 delade vi 
chocken och sorgen med medlemmar 
i Örebro Moské som såg sitt andliga 
hem brinna ner.

Nätverket består av medlemmar och 
ledare från flera frikyrkoförsamlingar, 
syrisk-ortodoxa församlingen (S:ta 
Mariakyrkan), församlingar i Svenska 
kyrkan, Bosniska islamiska försam-
lingen, Örebro moské samt den Shia-
muslimska församlingen. Nätverket 
samarbetar också med den Tibetan-
Buddhistiska Gemenskapen i Fellings-
bro, Tegelbruket och Humanisterna. 
Örebro interreligiösa och interkultu-
rella råd som samlas ca 4-5 gånger 
om året erbjuder ytterligare en viktig 
mötesplats mellan religiösa ledare och 

politiker, där delas samhällsinforma-
tion om bland annat skolsituationen 
och begravningsväsendet.

Religion är en del av många männis-
kors vardag och påverkar våra livsval. 
Religiösa byggnader är viktiga hem 
för många människor och de behövs 
i det demokratiska samhället. Många 
av oss vill verka för en bättre förstå-
else för religionens roll för individ och 
samhälle i Örebro, och Sverige idag. 
Vi önskar en större förståelse från 
samhället för religionens språk och re-
ligionens roll i våra liv. 

Två gånger om året, en gång på våren 
och en gång på hösten, arrangeras en 
fredsvandring i Örebro, mellan kyrkor 
och moskéer, torg och sociala mötes-
platser. Att gå tillsammans och dela 
tankar och bön för fred sida vid sida 
med människor olika till tradition, 
livsåskådning eller religion är inspi-
rerande och hoppfullt. I vänskapen 
stärker vi varandra mot hopplöshet 
och maktlösheten vi kan känna ibland 
både lokalt och globalt. Att skratta till-
sammans och ibland också fika eller 
äta lunch ihop förstärker gemenska-
pen i mångfalden.

Regelbundet arrangerar Tro möter tro 
nätverket besök hos olika religiösa 
grupper, studieresor, föreläsningar, 
fester och ungdomsläger. I höstas hade 
vi gäster från Sveriges interreligiösa 
råd som pratade om fred från olika 

religioners perspektiv. Under Örebro-
veckan för mänskliga rättigheter bru-
kar vi bjuda in till en paneldebatt, fö-
redrag eller fest. Under 2018 kommer 

vi att erbjuda flera tillfällen att lära sig 
mer om olika religiösa symboler ge-
nom en resväska full med handfasta 
symboler från de stora världsreligio-
nerna. 

Nu väntar vi med spänning på att det 
nya Bosniska islamiska kulturcentret 
ska öppna på Väster så vi kan mötas 
där på restaurangen. 

Vill du vara med? Skicka gärna ett 
e-post meddelande till Åsa Nausner, 
asa.nausner@svenskakyrkan.se så får 
du Tro möter tro utskicken. Välkom-
men!

Åsa Nausner
Foto: Eva-Mari Karlsson Kempi

tro möter tro – nätverk för religionsmöten i Örebro

Pilgrimsvandrare för Fred i december 2017
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Jag hade hört talas om Kompis-
byrån och tyckte att det lät spän-
nande. Kompisbyrån är en ideell, 
politisk, ekonomisk och religiös 
obunden organisation som digi-
talt skapar kontakt med nya och 
etablerade svenskar. Jag anmälde 
mitt intresse för träffa en nysvensk 
kompis. Mina uppgifter matchades 
sedan med en annan persons och 
min uppgift blev att kontakta per-
sonen och bestämma träff på ett 
café och under en timme fika och 
prata svenska. Bli en fika-kompis 
under en timme, en blind date med 
andra ord.

Som svensk kvinna med utflugna 
barn från lilla Örebro matchades jag 
med en småbarnspappa från mångmil-
jonstaden Lahore i Pakistan. Jag träf-
fade Mian Mubashar Ali på ett café.

Trots att vi kommer från helt olika 
bakgrunder, helt olika erfarenheter, 
helt olika uppväxt, helt olika familjer, 
helt olika religioner och syn på olika 
saker så hade vi mycket gemensamt. 
Vi hade väldigt trevligt under vår fika-
timme och vi bestämde att vi skulle 
ses igen, och då skulle min man och 
hans fru och dotter vara med, och så 
blev det. 
Nästa gång var min man Stefan och 
Mians fru Arshi och deras dotter Mus-
firah, 4 år med. Tycke för varandra 
uppstod genast. Det är en så varm, 

härlig och intressant familj. Vi 
bjöd på svenskt fika med äp-
pelkaka och tända ljus hemma 
hos oss. Dom bjöd tillbaka på 
Pakistansk middag med fantas-
tiskt många och goda rätter som 
lamm, kyckling, grönsaksrätter, 
saffransris och en söt, god kar-
demumma-dessert. 
Vi har fortsatt att träffats och 
familjen har fått träffa en del av 
våra vänner. Mycket spännande 
samtal har förts, och trots att vi 
kommer från så helt olika mil-
jöer så tycker vi mycket om var-
andra. Det är en fantastisk fin fa-
milj vi har fått som nya vänner. 

Sista söndagen i januari följde Mian 
med till Betlehemskyrkan och lyss-
nade på blåsmusikfestivalens konsert. 
Hans fru och dotter hade tyvärr förhin-
der Vi kunde presentera nya trevliga 
bekantskaper, visa en svensk kristen 
kyrka och för honom många okända 
instrument och klanger.  
Vi kan varmt rekommendera att våga 
sig in i det okända mötet som kan bli 
så givande och ge nya spännande vän-
ner.

Elisabeth Särnblad

ett spännande möte mellan Pakistan och Sverige via Kompisbyrån

Familjekompis eller Kulturkompis
Genom att bli Familjekompis eller Kulturkompis får du chansen att lära känna nya svenskar som 
kommit till vårt land. Studieförbundet Bilda kan hjälpa dig att få kontakt med någon som har samma 
intressen som dig. Anmäler du dig som Familjekompis säger du ja till en träff, väljer du att bli Kul-
turkompis får ni tillsammans gå på tre kulturaktiviteter som ni väljer själv. Mer information finns 
hos studieförbundet Bilda eller hos din pastor. 

ensamkommande ungdomar
Vi läser i tidningar och i sociala medi-
er och hör på radio och TV om ensam-
kommande flyktingungdomar som blir 
18 år och då inte längre har rätt att bo 
kvar i boenden för barn. De får besked 
från Migrationsverket att de måste 
flytta till något av deras boenden, och 
många gånger innebär denna flytt att 
ungdomarna inte längre kan fortsätta 
på den gymnasieutbildning de går och 
att de tappar det sociala närverk de 
hunnit bygga upp här i Sverige. Ett sätt 

att få vara kvar i Örebro och avsluta sin 
utbildning är om de kan ordna egen bo-
stad, vilket inte är så lätt. 
Kan du hjälpa till med en bostad eller 
vill du vara med och stötta någon som 
tar emot en ensamkommande ungdom 
i sitt hem? I Equmeniakyrkans för-
samlingar i Örebro håller vi på att få 
till ett nätverk där vi tillsammans kan 
hjälpa dessa ungdomar och varandra. 
Pastorerna i församlingarna är kon-
taktpersoner.

Det finns en Facebook-grupp som 
heter ”Hjälp till utvisningshotade i 
Örebro”. Där finns alltid aktuell in-
formation. Vill du få del av informa-
tionen där, sök reda på den och ansök 
om att få bli medlem i gruppen.

Språk-café
I Betaniakyrkan kan du komma och 
vara med på Språk-café varje söndag 
klockan 11.30. Där har du möjlighet 
att knyta kontakter med nya svenskar. 

Främlingar är vänner vi inte ännu känner.
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Bön- och offerdagar

Pastors- och diakonutbildningarna, 
11 mars (Betaniakyrkan) 
18 mars (Betlehemskyrkan)
Nya generationer – ny kraft för kyr-
kan
Gud kallar medarbetare till tjänst. Det 
är påfallande att det gäller många per-
soner och i olika åldrar och livssitua-
tioner. Offerdagen för Equmeniakyr-
kans utbildningar ger förutsättningar 
för att de här personerna ska bli så 
kloka och vassa för sina uppgifter som 
möjligt. Vi får här vara med att både 
ge och be för studenter, lärare och all 
skolpersonal på Teologiska Högsko-
lan i Bromma och Bromma folkhög-
skola.  
Mission i Sverige - 22 april
En rörelse med nya församlingar
Hur uppstod den församling du till-
hör? Troligen var det en mindre grupp 
(unga?) människor som tog ett modigt 
initiativ, utsända av eller med tydligt 
stöd från en befintlig församling. Mo-
tiven kunde säkert variera men i botten 
fanns en övertygelse om Guds mission. 
Gud kallar oss att gå över gränser 
och gestalta Kristi kropp bland män-
niskor. Equmeniakyrkans vision talar 
om ”mötet med Jesus Kristus som 
förvandlar”. Vår uppgift är bland an-
nat att skapa platser för det mötet i 
nya sammanhang. Därför vill vi åter-
vända till den rörelse genom vilka vi 
blev till och grunda nya församling-
ar som möter människor där de är. 
Equmeniakyrkans mål är 50 nya ge-
menskaper till 2025. Var med genom 
bön, engagemang och givande.

Konton till Equmeniakyrkan
Swish 123 900 32 86
Bg 900-3286

Var med och gör skillnad! 
Din gåva är viktig.

I bästa fall får våra liv definieras av 
vår längtan. Att vi får sträva mot det vi 
tror på, och leva ett liv som förhopp-
ningsvis gör något litet åt det hållet. 
Ordet Kallelse blev aktuellt för mig 
runt 20 års åldern. Tron på en Gud 
som ville något med mig och mitt liv 
växte fram. Och känslan av att vara 
behövd av den Evige, eller i alla fall 
sedd, ledde livsvalen under några tur-
bulenta år då mycket skulle definie-
ras. I det, känslan av att höra hemma i 
en kontext som ju egentligen inte var 
hemma, i det Ecuador som fick några 
skira år av min barndom. 

Så, Mission, Kallelse, Tjänst föll på 
plats och de senaste 15 åren har på 
olika sätt inneburit arbete och studier 
relaterat till Mission. Guds mission är 
allt det kyrkan lever i sin strävan efter 
trovärdighet och betydelse. Den kan 
gestaltas på så många sätt, i allt det vi 
gör, även om konceptet ibland begrän-
sas till idéen om människor som reser 
till andra länder. För mig blev det en 
resa bort, till ett annat land, men också 
en resa hem.

Vi är hemma här och nu. Vi, min hus-
tru Andrea, våra två barn och jag, bor 
i Montecristi på Ecuadors Stillahavs-
kust. Vi lever nära Förbundskyrkan 
där vi båda finns med i det nationella 
arbetet. Andrea med stiftelsen för sam-
hällsutveckling, jag med kyrkostyrel-
sen och det teologiska seminariet. Så 
jobbar vi båda två med mentorsträning 
som är så nödvändigt för en förändrad 
ledarkultur. Där vi vågar visa svaghet 
och behov av varandra. Insikten att vi 
är precis där vi ska vara infinner sig då 
och då, och i det känslan av nåd. 

Min längtan är att få se att saker fogas 
samman, i alla fall lite mer, att Guds 
goda vilja får bli verklighet för fler. 
Att kyrkans vittnesbörd får vara så-
pass äkta att det utmanar orättvisor och 
synd, och bjuder in till förändring. Att 
världen ska bli lite helare. Den kyrka 
vi lever med bär ofta de perspektiven, 
vill utmana, vill vara relevant och in-
bjudande. Men visst stelnar också vi 
i gamla former och riskerar att tappa 
glöd. 

Min frustration finns hela tiden där, 
men oftast på ett passivt sätt som mo-
tiverar. Som pushar på, som manar till 
rörelse. Men ibland är det bara frustra-
tion och besvikelse. Situationer som 
kommer för nära, när det inte finns en 
tv-ruta som behåller distansen eller en 
fin teologisk förklaring som legitime-
rar status quo. Typ “de fattiga kommer 
ni alltid ha bland er”, som en ursäkt 
för passivitet. 

Mitt hopp lever dock vidare. Kyrkan 
är och har ett svar. Kyrkan med all sin 
bekvämlighet och rädsla är ändå ett 
tecken för världen. I Ecuador, i Örebro 
och varhelst hon försöker leva troget.

Petter Hermansson
Foto:  Andrea Hermansson

Vi kommer att ge några glimtar från olika missionsländer i vår för-
samlingstidning i fortsättningen. Först ut är Petter hermansson 
som finns i equador.

att göra världen hel.. 



- 11 -

Redaktion
Paul Enlund, 076 023 54 23
paul@betaniakyrkan.se
Katarina Linderborg, 072 565 24 60
katarina.linderborg@telia.com
Göran Tengå, 070 570 00 56
g.tenga@telia.com 
Sören Alnehill, 070 545 18 69
alnehill@tele2.se

Församlingsföreståndare/Pastor
Katarina Linderborg
Tel 072 565 24 60
katarina.linderborg@telia.com
Ledig dag: Fredagar

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

Betlehemskyrkan
Sturegatan 9

702 14 Örebro
Tel Exp 019 32 38 61

betlehemskyrkan.orebro@telia.com
Bg 869 - 2410, Swish 123 680 21 85

Församlingsföreståndare/Pastor
PauL enLund
Tel 076 023 54 23
paul@betaniakyrkan.se
Ledig dag: Fredagar

Sjukhuskyrkan
Vik. Sjukhuspastor 25%
bengt isacson
Tel 019 - 602 23 50 (säkrast onsdagar)
bengt.isacson@regionorebrolan.se

Swish till församlingen! 
Ett lyft för kyrkans kollekter! 
Ge en gåva/kollekt eller betala kyrk-
kaffe mm från mobilen - ett snabbt, 
säkert och enkelt sätt att be-
tala.  Ladda hem en app i 
en smart-phone samt ett 
mobilt Bank-ID. Kontakta 
därefter din bank om hur 
du ansluter dig. Försam-
lingarnas 
Swish-nummer är:
Betania 123 512 84 75
Betlehem 123 680 21 85 

Körpedagog
Kersti esseLwaLL-smårs
Tel 070 658 44 91
kersti.betlehemskyrkan@
telia.com

Församlingsassistent 50%
emanueL strandh
Tel 070 374 24 39
emanuel@betaniakyrkan.se

manusstopp nästa blad: 13 maj

Pastorspraktikant
Hej!
Jag heter Jonatan och har under den 
här terminen fått glädjen att göra min 
VFU-praktik hos 
er i Betlehems-
kyrkan. Jag är 31 
år och bor tillsam-
mans med min fa-
milj i Vingåker dit 
vi flyttade i som-
ras. Ursprungli-
gen kommer jag 
från Borås men har de senaste åren 
bott i Göteborg.
Just nu läser jag klart min utbildning 
på THS för att bli ordinerad pastor i 
Equmeniakyrkan. Parallellt med ut-
bildningen arbetar jag som pastor och 
föreståndare i Ekbackskyrkan i Ving-
åker.
Jag ser framemot att träffa er under 
den här terminen!

Hälsningar Jonatan



Det goda samtalet - Vad har du att berätta?
Vad ville du bli när du var sex år? 
Vilket yrke valde du? 
Hur kom det sig att du utbildade dig 
till just det du gjorde?
Vi satt ett gäng runt ett köksbord och 
pratade om dessa frågor, och det vi-
sade sig att fast vi hade känt varandra i 
många år, vissa ända sedan barnsben, 
så hade vi aldrig talat om detta. Speci-
ellt sista frågan: ”Hur kom det sig att 
du utbildade dig till just det du gjor-
de?” Vi upptäckte att vi alla hade haft 
en dröm om att bli 
sjuksköterska när 
vi var barn, men 
ingen av oss hade 
blivit det. Några 
jobbade inom vår-
den, men med an-
dra professioner, 
andra var lärare, 
personalvetare, da-
tatekniker, bloms-
terhandlare m.m. 
Den fikastunden 
runt ett köksbord 
lärde vi känna varandra på ett nytt sätt 
och det var starten på en grupp som 
träffades regelbundet och pratade om 
vad som rörde sig inom oss. Det fanns 
frågor om högt och lågt som vi lyfte 
under några års tid:

Varför bor du på den här orten?
Vad hade du blivit om du inte job-
bat med det du jobbar nu?
Berätta om en person som betytt 
mycket i ditt liv.
Om du fick möjlighet att göra vad du 
ville ett år, vad skulle du göra då?
Vilken är din favoritpsalm, och 
varför?
Vilken psalm tycker du är för-
skräcklig?
Är du konfirmerad? Varför/varför 
inte? Vad minns du av den tiden?
Har du något favoritbibelord?

•
•

•

•

•

•

•

•

Det här är ett axplock av frågor vi 
samtalade omkring och som gjorde 
att vi lärde känna varandra mer och 
djupare. Vi delade känslor, tankar och 
upplevelser, och fick mycket större 
förståelse för varför någon kunde rea-
gera på ett visst sätt. Och så bad vi till-
sammans, det var en viktig avslutning 
på våra träffar. 

Här och nu tänker jag dela med mig av 
mitt favoritbibelord:

”Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, 
trons upphovsman och fullkomnare.” 
Det Bibelordet ifrån Hebreerbrevet 
12:2 lästes vid inledningsandakten på 
mitt allra första nyårsläger när jag var 
13-14 år gammal, och det drabbade 
mig totalt, speciellt första halvan ”Låt 
oss ha blicken fäst vid Jesus” eller 
som det stod i Hedegårds översättning 
”med blicken stadigt riktad på Jesus”. 
Det var som att det borrade sig in i min 
allra innersta kärna och sedan dess har 
det Bibelordet följt mig så gott som 
dagligen. 

När pastorn efter det nyårslägret bad 
oss säga någonting, så läste jag den 
versen, och otaliga är de andakter jag 
hållit där jag har utgått ifrån den. När 
jag har haft vägval att göra i livet, har 

jag tänkt på det ordet. Det Bibelordet 
har utmanat mig, tröstat, visat väg, 
riktat upp mitt liv och jag har till och 
med skrivit ner att den dag jag ska be-
gravas vill jag att griftetalet utgår från 
Hebr 12:2, för att ha blicken fäst vid 
Jesus, det har givit och ger en riktning 
för mitt liv. 

Det finns en viss risk med att vara så 
här personlig i en tidning som vem 
som helst kan och får läsa. Det kan 

finnas läsare som 
tycker att jag tar 
för stora ord i min 
mun. Det kan finnas 
andra som tycker 
att om jag har ett 
sådant motto i livet 
så borde det märkas 
mer i hur jag lever. 
Det kan finnas de 
som känner en press 
på sig att också ha 
ett favoritbibelord. 

Och det kan finnas 
andra som blir avundsjuka. 

Jag skriver den här texten för att ut-
mana dig att bjuda hem några vänner 
och bekanta runt ditt köksbord och 
samtala omkring frågor som gör att ni 
lär känna varandra mer och djupare. 
Frågan behöver inte vara så svår och 
djuplodande, du har flera exempel på 
frågor i den här texten, men du kom-
mer att upptäcka att svaren öppnar nya 
världar i både ditt och andras liv. 

Lycka till med det goda samtalet!

Katarina Linderborg

Min Bibel som jag läste som tonåring. David Hedegårds översättning


