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Afghan - främling och kanske en vän i Örebro

Situationen för de unga afghanska männen i vår stad är till stora delar oförändrad – en del har uppehållstillstånd och får då hjälp av kommunen, men många
lever kvar i osäkerhet utan ordnat boende. Nu har det framkommit en möjlighet
att erbjuda boende till denna grupp med ca 20 platser i Olaus Petri-kyrkans församlingshem. Insatsen samordnas av Örebro Stadsmission men är en ekumenisk
insats som vi hoppas att alla församlingar i stan ska vara med och stötta. Boendet
är helt finansierat, men det behövs volontärer - stabila vuxna, som kan finnas på
plats på kvällstid och stötta. Det handlar ju om unga vuxna så tanken är att de
till största del ska klara sig själva, men det kan vara bra att det finns tillgång till
vuxna som håller lite koll. Vill du vara med och hjälpa till är du välkommen att
höra av dig till Emanuel Strandh som gärna berättar mer.

Sommargudstjänst i Stadsparken 19 augusti
Välkommen till ekumenisk gudstjänst
i Stadsparken, en av sommarens höjdpunkter i Örebro. Tillsammans med de
allra flesta kyrkorna i Örebro får vi göra
oss synliga som kristen gemenskap. Ta
med fikakorg och filt, obs tiden; kl 11.
Predikan Edvard Sköllerfalk, ledning
Anders Lennartsson, Equmeniakören
under ledning av Gunnel Sjöberg.

Sorgegrupp
Att drabbas av sorg är en av livets mest omtumlande händelser. Ingenting blir sig
likt längre och ändå fortsätter livet, för andra, nästan som vanligt. Sorg är inte
bara tårar och gråt utan man överrumplas av många olika känslor. Så måste det
också få vara. Det invanda livet rubbas och till med bilden av Gud kan bli en annan när du hamnat i sorg.
Equmeniakyrkans församlingar i Örebro, inbjuder dig, som drabbats av en stor
förlust, till en stödgrupp där du får möjlighet att dela med dig av dina tankar och
känslor, ställa dina frågor och upptäcka att du, trots allt, inte är ensam. Ingen sorg
är den andra lik. Din sorg är din, men att lyssna till andra sörjandes berättelse skapar ofta en förståelse och ett igenkännande, som gör tillvaron något mer uthärdlig
och lite mer begriplig.
En ny grupp startar under hösten och kommer att ledas av Bengt Isacson, tidigare
själavårdare och pastor i Sjukhuskyrkan på USÖ, med mångårig erfarenhet av
stödgrupper till sörjande och Paul Enlund pastor i Betaniakyrkan, Örebro. Samlingarna kommer att ske i samarbete med Bilda, ett studieförbund som har livsfrågor i fokus.

Kulturafton och Poké-party
En fullmatad helg gick av stapeln 4-5 maj. Lördagen erbjöd Kulturafton med historisk exposé
i dikt, bild och visa i en välfylld kyrka. Betaniaakvarellister, Närkepoeter och gäster bjöd på
program, konstutställning med tema ”Norr om
Svartån” och därtill god mat. Tack till alla entusiaster under ledning av Maiken Mattisson!
På söndagen, efter gudstjänst och språk-café
ljöd catchig musik ut över Venavägen. Under
ett par timmar samlades Pokémon-Go-spelande entusiaster på kyrktrappan. Korv- och
kaffeservering och aktiviteter med bl a en
tipsrunda gav möjlighet att nosa litet på detaljkunskap om det populära spelets figurer. Tack
Emanuel för en rolig och solig eftermiddag
med nya och glada bekantskaper!
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Årsringar

Årsringar är inte bara namnet på den
tidning som Equmeniakyrkans pastorskandidater årligen producerar.
Den är samtidigt ett missionsprojekt. Något som framkommer vid en
snabb överblick är att hälften av den
50-lapp som tidskriften kostar går till
pastorsutbildning i de båda Kongostaterna, den andra ger de blivande
pastorerna i Sverige möjlighet att åka
på retreat samt att göra en resa per år
till en av Equmeniakyrkans regioner.
Temat i detta nummer ställer frågan
– Vilka avtryck gör vi genom våra liv
– och vad
är det som
gör avtryck
i våra liv?
Redaktören
Gustav Gillsjö
skriver om
profeten
Jeremia
som genom
ett besök
i en krukmakeriverkstad anar bilden av att
Gud formar och omformar våra
liv. När något rämnar är Gud kapabel att skapa nytt i ett mänskligt liv.
Dop, gudstjänst, stöd till förtryckta, innebär avtryck. Och berättelsen om regnovädret som styrde om
ungdomsgruppen till ett nytt uppdrag då eritreanska flyktingar bildligt talat ”knackade på” i Jakobsberg.
Victoria Gejrot, 44 berättar om ett sug
som lockade henne vidare från jobbet
som vice VD på en logopedbyrå; Hon
skriver ”Men precis som när värk släpper
och man plötsligt mår bättre än någonsin, precis så kändes det att tillåta mig
själv att utforska min kallelse. Jag vågade klicka ”skicka” på den där anmälan.”
Köp – läs – lägg gärna en extraslant för
framtidens diakoner och pastorer. Fråga efter ditt ex i någon av våra kyrkor.
Paul Enlund

13-17 juni anordnar vi Pilgrim
i sta´n för femte året i rad. I år
finns Vasakyrkan med som medarrangör tillsammans med Betlehem, Betania, Örebro församling, Equmeniakyrkan i Sverige
och Bilda. Återigen erbjuder vi
ett mycket intressant program,
och i år är det övergripande temat: ”Klimat – inom och omkring oss”. Karin
Wiborn, generalsekreterare för SKR reflekterar över Det interreligiösa klimatet.
Gustaf Olsson, professor i Industriell automation talar om Klimat – vatten – energi – föda – vår livsstil: allt hänger ihop. Om klimatet på nätet talar Esther
Kazen, generalsekreterare på SEK, temat Klimatet hos barn och unga reflekterar Ann-Charlotte Mellåker, kurator på BUP och Madelene Wistrand, psykolog
med specialisering på barn och unga över. Sista dagen kommer Sam Pettersson,
pastor och bagare att ta med oss i temat Vårt dagliga bröd – det inre livets klimatkompensation, och han predikar även på Pilgrimsgudstjänsten som avslutar
pilgrim i sta´n.
Pilgrim i Sta´n är som ett smörgåsbord, du väljer hur många, och vilka samlingar
du vill vara med på. Vill du äta middag för 80:- vill vi att du anmäler dig senast
dagen före till betlehemskyrkan.orebro@telia.com eller på tel 072 565 24 60.
I år tar vi inträde 50:- för kvällssamlingarna. Du kan betala ett paketpris för fem
middagar och fyra kvällssamlingar för 500:-. Läs mer på Betlehemskyrkans programsida (sid 5)

Höstupptakt 1 sept i Längbro församlingshem
Nu är det tradition! Betania och Betlehem har gemensam höstupptakt för tredje
året i rad. Vi fortsätter att lära känna varandra genom att göra saker tillsammans
under temat ”Vila och mening – dröm om en kyrka” där vi tillsammans får
fundera omkring vår egen innersta längtan och hur vi utifrån den kan forma en
gemensam församling. Vad längtar du efter? Det kommer att finnas många olika
aktiviteter på förmiddagen där du kan välja vad du vill göra och på eftermiddagen kommer vi att forma en nattvardsgudstjänst tillsammans att avsluta dagen
med. Dagen kostar 150:-/person, barn 5-18 år 75:- och barn under 5 år gratis. I det
priset ingår två fika och en lunch. Anmäl ditt deltagande till respektive expedition
senast 26 augusti.
Programmet blir så här:
09.30 Avfärd från resp kyrka
10.00 Drop in fika
10.30 Intro Min längtan
10.50 Pilgrimsvandring, sittning, pussla, prata m.m.
12.00 Lunch
13.00 Vi längtar till gudstjänst – vi förbereder gudstjänst
14.30 Kyrkkaffe
15.00 Nattvardsgudstjänst
Hemresa

Live - Laugh & Love

Betlehemskyrkan 3 juni kl 16.00
Live – Laugh & Love är en konsert
som innehåller ett collage av olika
sånger med koppling till livet. Sånger
om längtan, ensamhet, glädje, om svårigheter, om vikten av att värna om fred
och vilja att samverka, om att försöka
förstå och förlåta. Helt enkelt om hur
det är att vara människa.
RESONANS - är en blandad kör som
gillar att utmana och flytta gränser.
En scenisk kör som levererar med både
kroppsspråket och rösten som kommunikationsmedel. Alla sångare i kören
är medskapare. Vi arbetar efter en metod som bygger på en progression där
lekfulla övningar, via improvisation,
blir en väg till konstnärligt skapande
mot en scenisk slutprodukt. Körledare
är Ing-Mari Janzon Andershed.

Sommarcafé i
Sturegården

Tre onsdagar i sommar är du välkommen till Sommarcafé i eller utanför
Sturegården, beroende på väder.
Vi träffas, fikar, pratar och har en trevlig
stund tillsammans. Sommarcaféet blir 4
och 18 juli och 1 augusti kl. 18.00.

Välkommen!

I en liten grupp

I våra båda församlingar finns möjligheten att vara med i arbets- eller gemenskapsgrupper. Grupperna ser olika ut och har litet olika syften. De kallas ibland,
hus- hem- samtals- eller servicegrupp. Det finns grupper med inriktning på samtal
om bibel och kristen tro, det finns praktiska arbetsgrupper av olika slag. Är du
nyfiken på vad som finns är du välkommen att kontakta någon av oss pastorer. Vi
startar gärna nya grupper. Du har kanske själv en idé om en inriktning för en helt
ny grupp. Välkommen att höra av dig!
Paul Enlund
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Studiegudstjänst
För andra gången inbjuder
vi till Studiegudstjänst i
Betlehemskyrkan. Det blir
26 augusti då vi kommer att
studera Johannesevangeliet
närmare.

Betaniakyrkan
Juni

1 Fre
3 Sön
		
		
		
		
		
		
		
		
4 Mån
7 Tor
8 Fre
9 Lör
10 Sön
		
11 Mån
		
12 Tis
		
13 - 17
14 Tor
		
17 Sön
		
19 Tis
24 Sön
		
26 Tis

Juli

1 Sön
		
		
8 Sön
		
15 Sön
		
22 Sön
		
		
29 Sön
		
		

Program

14.00 Betaniaakvarellen			
10.00 Gudstjänst.
Emanuel Strandh, Svart På Vitt. Insamling till
Porten - Stadsmission
Öppen Gemenskap - lunch med nybakad pizza,
Betaniakyrkans Unga			
11.30 Språkcafé				
18.00 Närkes Kil. Musik i sommarkväll.
Sång och musik med Andreas Gyllander och
Gunnar Staaf. Servering
16.00 Bön i Betania
8.30 Morgon med Gud
14.00 Betaniaakvarellen			
10.30 Sångandakt på Klosterbacken Övre plan
10.00 Nattvardsgudstjänst. Paul Enlund,
Kristina Mattsoff
15.00 Eftermiddagskaffe
16.00 Bön i Betania, terminsavslutning
14.00-16.00 Sommarfest, Café Skogen.
Avresa fr Betania 13.30
Pilgrim i sta´n (se Betlehemskyrkan och notis)
8.30 Morgon med Gud
Betaniaakvarellen utfärd, tid meddelas senare
16.00 Pilgrimsgudstjänst med nattvard i
Betlehemskyrkan. Sam Pettersson m.fl.
10.00 Närkepoeterna hos Maiken Mattisson		
10 Gemensam Gudstjänst i Betlehemskyrkan 		
Katarina Linderborg, Maria Björkqvist
10.00 Sångandakt på Norrby Senior		

10.00 Gemensam gudstjänst i Betaniakyrkan
Lennart Davidsson, Björn och Solveig Hansen,
Evert och Gunilla Olausson
16.00 Bön i Betania
8.30 Morgon med Gud

10.30 Sångandakt på Klosterbacken.
10.00 Gemensam Nattvardsgudstjänst i 		
Betlehemskyrkan. Katarina Linderborg,
Peo Sidblad, Ulf Schöier		
15.00 Eftermiddagskaffe
16.00 Bön i Betania.
8.30 Morgon med Gud.
15.00 Kvartersfest i Betaniakyrkan
11.00 Ekumenisk sommargudstjänst
i Stadsparken. Edvard Sköllerfalk,
Anders Lennartsson, Equmeniakören från Betel,
Gunnel Sjöberg (Notis sid 2)
16.00 Bön i Betania
8.30 Morgon med Gud
10.00 Gudstjänst. Paul Enlund m.fl
16.00 Bön i Betania
18.00 Studiecirkel Israel-Palestina
10.00 Sångandakt på Norrby senior
8.30 Morgon med Gud.

September		
1 Lör
		
2 Sön
		

10-17 Gemensam upptaktsdag
i Längbro församlingshem. (Notis sid 3)
10.00 Höstupptakt - Nattvardsgudstjänst.
Paul Enlund, sång och musik.

Inget Församlingsnytt
i den här tidningen

10.00 Gemensam gudstjänst i Vasakyrkan
Sven-Olof Jernberg, Erik Ström, Olov Olofsson
18.00 Grillkväll i Betania
10.00 Gemensam gudstjänst i Betelkyrkan
Sören Carlsvärd
18.00 Gemensam Sånggudstjänst i
Betaniakyrkan. Korsbandet, Paul Enlund m fl
10.00 Gemensam gudstjänst i Betlehemskyrkan.
Ulf Schöier, MajLis Morhed Hultvall
Reidun Carlsson.
10.00 Gemensam gudstjänst i Vasakyrkan		
Rajan Ganda Mall.
18.00 Grillkväll i Betaniakyrkan.

Augusti 			
5 Sön
		
		
6 Mån
9 Tor

11 Lör
12 Sön
		
		
13 Mån
		
16 Tors
18 Lör
19 Sön
		
		
		
20 Mån
23 Tor
26 Sön
27 Mån
		
28 Tis
30 Tor

Den 25 maj kommer en ny lag om personuppgifter att träda
i kraft. Den nya dataskyddsförordningen, GDPR (General
Data Protection Regulation) omfattar all hantering och lagring av personuppgifter, inte bara medlemsregistret som vi
har digitalt i ”Repet” utan även församlingsboken, lägeranmälningar, medlemslistan i pärmen, protokoll, hemsida,
mail, molntjänster osv. Som organisation med ”religiöst syfte” får församlingen och Equmeniakyrkan enligt ett undantag hantera personuppgifter för medlemmar, tidigare medlemmar eller personer man har regelbunden kontakt med.
För de här personuppgifterna krävs högre skyddsåtgärder
jämfört med andra personuppgifter. Uppgifterna får hanteras i Equmeniakyrkan och församlingen men inte lämnas ut
till annan part utan den registrerades samtycke. Detta gör att
vi tills vidare tar bort rutan med Församlingsnytt där vi annonserar nya medlemmar, utflyttade, nya adresser, födelsedagar etc. eftersom våra programblad är offentliga och även
ligger ute på nätet. Respektive församling kommer istället
att regelbundet skicka brev till församlingsmedlemmarna
där dessa uppgifter kommer att stå.
Vill du veta vilka uppgifter som finns om dig i registerprogrammet Repet kan du begära ut det. Ta kontakt med din
pastor.
Katarina Linderborg
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Betlehemskyrkan
Juni

3 Sön
		
		
		
		
10 Sön
		
		
		

Program
		
		
		
		

10.00 Gudstjänst Katarina Linderborg
Niklas Eriksen
16.00 Live - Laugh & Love konsert med kören
Resonans, Ing-Marie Janzon Andershed
(Notis sid 3)
10.00 Vandringsgudstjänst tillsammans med
Nikolai församling. Katarina Linderborg,
Mari-Anne Gustafsson, Kören, Kersti EsselwallSmårs, m.fl.

Juli

1 Sön
		
		
		
4 Ons
8 Sön
		
		
		
15 Sön
		
		
		
		
18 Ons
22 Sön
		
		
		
		
29 Sön
		
		
		

Pilgrim i sta´n med temat
”Klimat - inom och omkring oss”
13 Ons Pilgrim i sta´n, Medvandrare: Karin Wiborn
		
9.00 Morgonandakt i kyrkan
		
9.30 Vandringen startar
		
17.00 Middag i Sturegården. 			
		
18.00 Pilgrimsmässa i kyrkan
		
19.00 ”Det interreligiösa klimatet”
14 Tors Pilgrim i sta´n, Medvandrare: Gustaf Olsson
		
9.00 Morgonandakt i kyrkan
		
9.30 Vandringen startar
		
17.00 Middag i Sturegården. 			
		
18.00 Pilgrimsmässa i kyrkan
		
19.00 ”Klimat - vatten - energi - föda - vår
		
livsstil: allt hänger ihop”
15 Fre Pilgrim i sta´n Medvandrare: Esther Kazen
		
9.00 Morgonandakt i kyrkan
		
9.30 Vandringen startar
		
17.00 Middag i Sturegården. 			
		
18.00 Pilgrimsmässa i kyrkan
		
19.00 ”Klimatet på nätet”
16 Lör Pilgrim i sta´n. Medvandrare: Ann-Charlotte
		
Mellåker
		
9.00 Morgonandakt i kyrkan
		
9.30 Vandringen startar
		
17.00 Middag i Sturegården.
		
18.00 Pilgrimsmässa i kyrkan
		
19.00 ”Klimatet hos barn och unga”
		
Madelene Wistrand
17 Sön Pilgrim i sta´n. Medvandrare: Sam Pettersson
		
9.00 Morgonandakt i kyrkan
		
9.30 Vandringen startar
		
14.30 Middag i Sturegården.
		
16.00 Pilgrimsgudstjänst med nattvard.
		
Tema ”Vårt dagliga bröd - det inre livets
		
klimatkompensation”
(Notis sid 3)

18.00 Sommarkväll i Haga
”Pärlor sköna” - visor och låtar med nyckelharpsgruppen Knavrarna och körer från Adventskyrkan
i Hallsberg
10.00 Gemensam gudstjänst i Vasakyrkan
Sven-Olov Jernberg, Erik Ström, Olov Olofsson
18.00 Sommarkväll i Haga. Musik i sommar
kvällen. Louise & Staffan Östman, Gunnar Staaf
18 .00 Sommarcafé i eller utanför Sturegården
10.00 Gemensam gudstjänst i Betelkyrkan
Sören Carlsvärd
18.00 Sommarkväll i Haga
Klassisk gitarrmusik, med Andre Karlsson
18.00 Gemensam Sånggudstjänst i
Betaniakyrkan. Paul Enlund, Korsbandet
18.00 Sommarkväll i Haga.
”Nu jublar jord och himmel”,
Hagakyrkans Dagkör & Lars-Eric Lauenstein
18.00 Sommarcafé i eller utanför Sturegården
10.00 Gemensam gudstjänst i Betlehemskyrkan
Ulf Schöier, MajLis Morhed Hultvall, Christer
Hultvall, Gunnar och Reidun Carlsson
18.00 Sommarkväll i Haga
Jazzå dikt å sånt, Gunnar Breving m.fl.
10.00 Gemensam gudstjänst i Vasakyrkan		
Rajan G Mall
18.00 Sommarkväll i Haga ”Herre, vi kom”, 		
Fredrik och Monica Sturzenbecker

Augusti
1 Ons
5 Sön
		
		
		
		
12 Sön
		
		
19 Sön
		
		
		
22 Ons
		
26 Sön
		
27 Mån

24 Sön 10 Gemensam Gudstjänst i Betlehemskyrkan 		
		
Katarina Linderborg, Maria Björkqvist

18.00 Sommarcafé i eller utanför Sturegården
10.00 Gemensam gudstjänst i Betaniakyrkan
Lennart Davidsson, Björn och Solveig Hansen,
Evert och Gunilla Olausson
18.00 Sommarkväll i Haga.
Allsång med Peo & Kajsa Holmberg
10.00 Gemensam Nattvardsgudstjänst i Betlehemskyrkan. Katarina Linderborg, Peo Sidblad,
Ulf Schöier
11.00 Ekumenisk sommargudstjänst
i Stadsparken. Edvard Sköllerfalk,
Anders Lennartsson, Equmeniakören från Betel,
Gunnel Sjöberg (Notis sid 2)
17.30 Bk blås startar för terminen
19.30 Körövningarna startar för terminen
10.00 Studiegudstjänst om Johannesevangeliet.
Katarina Linderborg, Maria Björkqvist.
18.00 Studiecirkel Israel-Palestina i Betania

September		

-

1 Lör Höstupptakt - (Notis sid 3)
2 Sön 10.00 Höstupptakt med nattvard.
Katarina Linderborg, Kören, Kersti Esselwall-Smårs
5 		
-

Vi fortsätter med glimtar från olika missionsländer. Den här gången är det Henrikas och Gilija
Zukauskai som berättar om sitt arbete i Litauen. (Översättning av Sören och Patricia Alnehill)

Portico - Tro, konst och mission
För människor inom och utom Litauen
presenterar vi oss som missionärer.
Men det måste alltid förklaras.
Så, här kommer vår berättelse. Mission
för oss är teologisk utbildning, samt filosofi och konst, inkluderad skapande
konst. Vi använder oss av bildkonst –
skolan kallas för ”Portico”, det innebär
ett utrymme för samtal mellan kyrka
och samhälle, tro och kultur. Men vad
har konsten för roll i sammanhanget?
Är det inte endast att nå trons mål? Ibland spelade konsten en profetisk roll i
Litauen – speciellt under den Sovjetiska
totalitära eran – den talade sanningen
till makten - låt vara att det endast var
på ett metaforiskt plan. I alla fall idén
att konsten är viktig för sin egen skull
eller att den engagerar en värld av kraft
är fortfarande inte så utvecklad. Den
väg vi försöker att förklara vad vi gör
är att berätta vår historia. Vändpunkten
är tydlig.

Det första är vår personliga berättelse om hur vi kom till tro. Vi var
studenter i Litauens Academy of Music
and Theatre. Vår vän, en gammal man,
som under många år gjort en andlig
resa under Sovjettiden, var studerande i
ett nytt bibelinstitut. Detta institut hade
nyligen etablerats genom nordamerikaner, som hade lyssnat till Ronald Reagan som ville att man skulle evangelisera gamla ”djävulska riken”. Vår vän
var speciellt entusiastisk för studier om
de eskatologiska frågorna och jag började skriva en pjäs från Uppenbarelseboken. Den processen plus mina funderingar och tankar samt tillämpning,
var någonting att ta upp och göra, helt
oväntat. Vi hade en upplevelse av att
vi drogs till en rörelse som var större
än vi själva. Det liknade en dans med
den uppståndne Kristus i centrum som
famnade en hel värld, men också per-

i människors hjärtan som inbjuder oss
att reflektera över hur vi handlar tillsammans med Gud i vår värld. Utan
något våld, rörelsen i världen, personliga berättelser och budskapet om Guds
konungsliga nätverk, som utvecklar vår
inledande andliga upplevelse.
sonligt närvarande. Men hur skulle vi i
vårt uppdrag översätta detta?
Det andra som inträffade, när vi
redan var missionärer vid Litauens
Baptist Union vid den baltiska kusten. Den traditionella missionen var
traditionell: Att hyra lokaler, att leda
bibelstudier var inte tillfredsställande.
Rytmen i den kosmiska mänskliga dansen genom bibeln var borta. Vi fokuserade mestadels på behoven av kyrkan
utan den initiala energin och den personliga passionen. Hur som helst, vår
första vision och våra artistiska minnen
ledde oss. Vi önskade att konst,och
kritiska frågor åter igen fick utrymme.
Detta är när idén om ”Portio” eller portal, eller Veranda kom och Klapipeda´s
församling hade en sal för detta. Till
denna sal inbjöds och gavs utrymme
för en bred dialog kring helande av
hela människan, alla discipliner som
konst, social forskning, filosofi och
teologi. Varje ämne var viktigt för sitt
eget värde. Detta var det första vi utförde samt utvecklade konturer för vårt
kommande arbete.
Det tredje vändningen var vår återflytt till Vilnius, en totalt annorlunda
miljö. Vi hade inte något bra utrymme
för detta. Men vi började fokusera på
praktiska frågor och tänkte: Vad händer ”under vägen” eller av själva görandet. Dansen är invävd i allt det vi
gör och själva nyckeln. Den sammanfattade upplevelsen och genomförandet är inte en tillfällig mission, snarare
sagt kärnpunkten. Teologiskt sett är det
en inbjudan till att reflektera över vilken roll Den Helige Ande spelar idag
som gör bibliska berättelser levande
idag genom det vi gör. Som Anden,
som fanns med i Skapandet av världen,
var också intimt verksam i Kristi Ande
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När Gilija reflekterar över sina 15 år
av missionsarbete så finner hon att gemensamt skapande processer i vilket
skeende det än gäller har en viktig roll,
det var intressant för hon har skapat
danspresentationer, lett ”Dansgrupp”
och ”Movement Studio” en konstskola
för föräldrar med små barn. Vilka roller man sedan hade i de olika grupperna
var också olika.

”Movement Studio” var en inbjudan
att öppna oss själva för denna värld så
att den gav näring till sensivitetsträning till vår miljö. Vi blev medvetna av
andningen och sträckning som stärkte
våra muskler. Vi blir medveten om att
det är ingen skam med kroppen och man
ska respektera alla kroppsligt uttryck. I
Gilijas utövande ser hon människor som
återvinner sin livsglädje. Men aspekten
av gemenskap är också viktig. Vi alla är
på väg att åstadkomma något, vi försöker
att respektera varje försök att nå ett mål
(t.ex. att framföra en viss rörelse) och
gynna varandra. Sådan gemensam attityd
hjälper till att inrätta en sundare miljö,
som leder till äkta och lång vänskap.

Deltagandet i ”Dansgrupp” har sina
egna förmåner. Genom dansen hittar
man nya vägar att tolka bibeltexter.

Man kan inte dansa med hela
sin styrka (kropp, mentalt och
emotionellt) utan att bli involverad. Uppförandet av dansen
kräver erfarenhet av deltagarna. Efter framförandet är det
viktigt med feedback från deltagarna och deras personliga
upplevelse. Detta har ibland
en helande effekt särskilt om
den leder till nya dansrörelser. Naturligtvis vill vi att vår
upplevelse och tolkning av bibeln ska nå publiken.
Konstskola ” Veranda” är en
mötesplats där vi lär känna oss själva
och varandra genom konsten, tillsam-

Varför Fairtrade?

Idag finns det ett brett utbud av Fairtrade-märkta produkter att välja
bland, till exempel kaffe, te, kakao,
drickchoklad, chokladkakor, bananer
och annan färsk frukt, juice/läsk, ris,
quinoa, glass, socker, kryddor, nötter,
snacks/godis och honung. Dessutom
går det att köpa Fairtrade-märkt vin,
blommor, sportbollar, och produkter
som innehåller Fairtrade-certifierad
bomull.
Fairtrade är en oberoende certifiering
och den svenska representanten i Fairtrade International.
Läs mer på www.fairtrade.se

Varje gång du väljer Fairtrade-märkt
bidrar du till att odlare och anställda
kan förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Fairtrade är en oberoende certifiering med kriterier för ekonomisk,
social och miljömässig hållbar utveckling i länder med utbredd fattigdom.
• Odlare och anställda får förbättrade
ekonomiska villkor
• Fairtrade-premier till investeringar i
lokalsamhälle och verksamhet
• Barnarbete och diskriminering motverkas
• Demokratiutveckling och
organisationsrätt främjas
• Miljöhänsyn och ekologisk produktion främjas

Betaniakyrkan

mans med föräldrar och mycket små
barn. Detta leder till djupa vänskapsförbindelser. Några familjer har blivit
nära vänner och några har blivit medlemmar av den kristna gemenskapen.
Här har vi rörelse och dans vid sidan om konstlektioner. Det är bra för
konstnärligt uttryck, rörelse och förenar människor, och hjälper till att ge
gemenskapen växtkraft. Vi uttrycker
glädje och uppskattning när vi lär oss
att utveckla kroppens möjligheter i gemenskapen med andra. Detta skapar en
entusiastisk attityd för livet som är viktigt för små barn.
Varma hälsningar i Kristus
Henrikas och Gilija Zukauskai
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Valåret 2018 - En kur för demokrati.

Demokratin beskrivs vara i kris. Förenings-Sverige behöver en representant
till…. Kan du ställa upp? Vi har talat
så mycket om representation, suttit på
möten, skickat kallelser och protokoll
och många har inte riktigt förstått vad
det skulle vara bra för. Som skyltar och
instruktioner som vi inte tar på allvar
längre.
Medan svenska folket slumrar vädrar
mörkare krafter morgonluft. Demokratin går uppenbarligen att använda för
antidemokratiska syften.
Som en ljusning i mörkret kan utvecklandet av Equmeniakyrkans arbetsformer vid de årliga kyrkokonferenserna
beskrivas. Det var nu andra året som
konsensusmetoden använts på allvar
vid diskussioner och förhandlingar under Kristi himmelsfärdshelgen i Gävle.
Grundtanken i konsensusmetoden är
flerfaldig; ökat deltagande i besluten,
en lugnare och mer gedigen beslutsprocess och att undvika den negativa
biprodukt som känslan av vinnare och
förlorare utgör i traditionellt beslutsfattande. I stället för att ombuden ropar
sina svar används indikatorkort, ett
orange och ett blått. Korten används
flitigt inte bara då ordföranden uppmanar att indikera. Även under föredragning uppmanas ombuden att diskret
signalera uppmuntran – orange kort,
eller tveksamhet eller avvisande – blått
kort. Presidiet har till uppgift att kontinuerligt ”läsa av” stämningen. Ombuden har också möjlighet att med båda
korten i kors signalera om man uppfattar att sådant som sagts tidigare upprepas. På så sätt kan ombuden signalera
om processen drar ut onödigt lång tid.

Under en Informationssession tidigt i
konferensen presenterades inlämnade
motioner och arbetsordning. Alla ska
vara väl insatta vad varje fråga gäller
från start. Här avsätts tid för klargöranden angående process och sakinnehåll. Nästa led är Övervägandesession. Här öppnas för diskussion och
olika verktyg kan användas för att
olika röster ska kunna komma till tals;
bikupor, gruppsamtal, samtalstorg, bön
och stillhet. Under Gävle-mötet var
samtalstorget med sina stationer ett
avgörande forum för bearbetandet av
motionerna. Vid varje motionsstation
deltog en processledare, motionären
samt en ledamot av Kyrkostyrelsen
med gott om tid till fördjupande frågor.
Vid återsamlingen summerar presidiet
samtalen och ger förslag till beslutsformuleringar, ombuden ger synpunkter
och ställer frågor och ”indikerar” med
sina kort. När det är så dags har ombud och presidium nått så långt man
vill och kan. Då ställs förslag om att gå
in i beslutssession med nu relativt genomarbetade förslag till formuleringar.
Vid samstämmig orange indikering
från ombuden är man i beslut. Om
de församlade är eniga indikerar alla
orange och beslutet kan protokollföras
som enigt. Om någon eller flera signalerar blått ställs fråga om det för dessa
är möjligt att ”ändå acceptera” ett för
dem mindre lyckat beslut. Om för-

samlingen efter denna fråga indikerar
orange bokförs beslutet. Om det ändå
indikeras blått ges möjlighet för personen eller gruppen att få åsikt och argument noterade i protokollet och om de
därigenom accepterar att ”stå ut” noteras att beslutet fattats genom ”överenskommelse”. Möjlighet finns också att
växla till att fatta beslut genom majoritet eller att skjuta upp avgörandet till
ett senare tillfälle.
Stort engagemang visades kring de två
motionerna om miljön och klimatet
liksom motionen om engagemang för
unga vuxnas behov av stöd och engagemang från församlingarna. Likaså
ägnades mycket energi åt frågor om
datasäkerhet och om budget för missionen. Där justerades de av Kyrkostyrelsen föreslagna beloppen upp. Efter
många överväganden avslogs motionen från Hönö missionsförsamling
om ett långfristigt lån för att bygga en
möteshall för idrott och de årliga och
Hönökonferenserna. Mötet betonade
att konferenserna är viktiga och har stor
betydelse, inte minst för unga personer.
God stämning, viktiga och angelägna
gudstjänster, mängder av uppmuntrande möten – så vill jag från min horisont
sammanfatta konferensen i Gävle.
Paul Enlund

