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Tema Diakoni

Välkommen till ett extratjockt nummer av Betania- och Betlehemskyrkans församlingsblad. Under det här bladets aktualitet inträffar Jul och Nyår, så du kanske har lite mer tid att sitta ner och läsa. Det här bladet har fått ”Diakoni” som
tema. Diakoni kan betyda mycket, alltifrån ett besök och ett samtal över en kopp
kaffe hemma vid köksbordet, till mer organiserad hjälpverksamhet av olika slag.
Ett sådant exempel är Stadsmissionen som du kan läsa om i ett par artiklar. Diakoni handlar också om förebyggande arbete så att människor inte behöver hamna
i hjälpbehov.
1:a Advent - sista januari pågår Equmeniakyrkans internationella insamling. Det
är också en sorts diakoni men mer på distans, liksom medvetenheten att välja Fairtrade när man handlar mat eller julklappar. På baksidan kan du läsa om Diakoni - hela församlingens uppdrag. Trevlig läsning!

Diakoni - att hjälpa sin medmänniska
När den kristna kyrkan fötts
efter den första pingstdagens
revolutionerande händelse, då
Jesu tidigare löfte om att han
skulle sända sin Ande som hjälpare infriats, växte lärjungarnas
antal med stor kraft. Människor
ur olika samhällsklasser kom
till tro. Ingen betraktade det han
ägde som sitt, utan hade allt gemensamt. Apostlarna ledde och
administrerade hela denna nya
verksamhet.
Men in i denna nyfödda hängivenhet
smög sig så småningom någon form
av revirtänkande. Många såg på sina
judiska systrar och bröder med europeisk bakgrund som en andra klassens
lärjungar, särskilt änkorna med sin grekiska bakgrund. Av de första kapitlen
i Apostlagärningarna kan vi ana att det
fanns många fattiga i gemenskapen. I
Apg.6:1 ff, står det: ”Vid denna tid, då
lärjungarnas antal ständigt växte, började de grekisktalande judarna klaga
över att de infödda judarna åsidosatte
deras änkor vid den dagliga utspisningen…” Att administrera också de
praktiska göromålen i församlingen
tog för mycket kraft av deras roll som
ledare, lärare och evangelister och
därtill konflikterna med de stridbara
fariséerna och äldste i Israel.
De första diakonerna
De tolv apostlarna kallade då samman
alla lärjungarna och ville att de skulle
utse sju personer med gott anseende,
fyllda av Ande och vishet till att ansvara för de praktiska uppgifterna.
Så blev det och efter det att dessa sju

männen utsetts avskilde apostlarna
dem med handpåläggning och bön.
På så sätt bröts det diakonala ämbetet
från apostlaämbetet. Så kunde församlingen fortsätta att förverkliga det
kärleksliv som bör finnas i ett sunt församlingsliv.
Det var alltså sju män som först valdes till denna diakonala tjänst, men
det dröjde inte så länge förrän även
kvinnor kom med i den kristna kärlekstjänsten.

Diakonsmycket i Equmeniakyrkan

Den diakonala tanken växte sig starkare under de kommande århundrandena. Hand i hand med den kristna
förkunnelsen gick den diakonala tjänsten. Runt Medelhavet byggdes många
livskraftiga församlingar. I Kartago
har man hittat rester av gudstjänstlokaler där man har hittat mängder av
skor och kläder som var till för utdelning till fattiga. I den österländska grenen av kyrkan blomstrade den kristna
diakonala verksamheten särskilt under
fjärde århundradet.
Minskad aktivitet
Under femhundratalet ser det ut som

-2-

den diakonala aktiviteten avtog för
att till slut försvinna ur församlingslivet. Då kan man finna den diakonala
aktiviteten i klostren. Den kvinnliga
diakonin försvann så småningom och
den manliga tjänsten förvandlades till
att assistera vid gudstjänsterna. Så
kärlekstjänsterna under medeltiden representerades av klosterfolk och vissa
fromma riddarordnar. Visst kunde
man finna små ansatser till diakonalt
arbete men inte ens efter Luthers reformation blev den diakonala tanken
så levande.
Först tre hundra år efter Luther blev
den diakonala tanken synlig igen, men
då som anstalter för utbildande av
manliga och kvinnliga krafter för diakonalt arbete och det skedde i Tyskland. Allteftersom uppstod diakonianstalter runt om i Europa. I Sverige
började 1851 Svenska Diakoniss-Sällskapet i Stockholm med inriktning på
sjukvård, skolundervisning och verksamhet bland ”sedligt förkomna unga
kvinnor”. Denna verksamhet var ju i
första hand inriktad på samhällets behov. I och med frikyrkans frambrytande i vårt land har den diakonala tanken
växt fram något, men lagts ut mest på
frivilliga krafter. Inom baptistmen i
Sverige valdes det förr diakoner, men
mest för att finnas till för den egna
församlingens behov. Men fortfarande
gäller även för oss kristna de urgamla
Skriftorden: Du skall älska Herren din
Gud av allt ditt hjärta och av all din
kraft och din nästa som dig själv. I den
kärlekens anda blir det diakonala arbetet glädjefyllt och rikt.
Sören Alnehill

Örebro Stadsmission
Den 30 november för tre år sedan bildade 18 församlingar den ideella föreningen Örebro Stadsmission (ÖSM).
Entusiasmen och glädjen var stor.
Uppdraget till den nybildade organisationen var att göra skillnad för människor som lever i utsatthet. Sprida
värme och medmänsklighet lokalt till
skillnad från alla de organisationer
som verkar globalt.
Idag är 24 församlingar medlemmar
i föreningen plus ett antal enskilda
personer. Som organisation och styrelse betraktar vi er som våra ägare.
Tillsammans delar vi ansvaret för att
fullgöra uppdraget.
ÖSM är beroende av stöd från församlingar och enskilda. Det handlar både
om ekonomiska resurser och volontärinsatser. Fler månadsgivare skulle
bidra till ökad stabilitet.

Samarbete med kommunen är viktigt
för ÖSM. Vi har för närvarande ett
föreningsbidrag till Porten (tidigare
Ria), bidrag till Café Deed samt Idéburet offentligt partnerskap i två verksamheter. Det gäller återbruksverkstan
Remake samt härbärget Vinternatt och
rådgivningen Crossroads.
Finansieringen är också beroende av
samarbetspartners i form av företag.
Inom näringslivet talas det mycket om

CSR, samhällsnytta.
Men det är mest idrott och kultur som
företagen sponsrat. Det finns ingen
tradition av att stödja lokalt socialt
arbete. Det krävs därför mycket tålmodigt arbete för att skaffa tillräckligt
med samarbetspartners inom näringslivet, vilket är viktigt för ÖSM.
I fastigheten vi hyr på Vasastrand finns
ett våningsplan med smålägenheter.
Där förbereder vi nu för ett boende för
ensamkommande 18+ som väntar på
avgörande utifrån den sk gymnasielagen. Vi har sökt och fått ett bidrag från
kommunen som gör boendet möjligt.
Att göra vårt yttersta för att möta de
stora behoven är vårt ansvar. Belöningen är att se våra insatser göra
skillnad i människors liv.
Rose-Marie Frebran
Ordf Örebro Stadsmission

Glimtar från Porten
Porten heter nu sedan något år
Örebro Stadsmissions verksamhet för personer som behöver
stöd och hjälp. Många av gästerna har sociala och ekonomiska
bekymmer och ofta missbruksproblem. Tidigare namnet var
RIA Dorkas med huvudman Hela
Människan. Församlingarna i Örebro har särskilda ansvarsveckor.
Jag intervjuade Emanuel Strand,
församlingsassistent i Betaniakyrkan och några av församlingarnas volontärer; Ingvar och Kerstin
Gustavsson och Patricia Alnehill.

– Emanuel, Hur är läget på Porten?
Porten kom med en förfrågan om
volontärer som kunde hålla öppet på
helgtid eftersom det inte finns någonstans att ta vägen för deras gäster. Detta var en förfrågan som kommit upp

från gästerna själva. Jag såg en möjlighet att hjälpa till med detta utifrån
mitt arbete och eftersom jag fick hjälp
av ett gäng duktiga volontärer kunde
vi boka upp fyra söndagar under höstterminen då Porten skulle vara öppen
som en vanlig dag. En blygsam start,
men en som vi hoppas kan leda vidare
till ett allt större engagemang för Porten i flera av stans församlingar.
- Berätta – hur kan en söndagsmorgon se ut?
Vi följer Portens vanliga dagsschema,
inte minst för att gästerna ska kunna
ta stöd av de inarbetade rutinerna.
Vi kommer dit vid halv nio och sätter på kaffe, samtalar lite inför dagen
och ber tillsammans. Sedan öppnar vi
dörrarna och har en kort andakt med
gästerna. Sedan äter vi frukost, umgås och pratar med varandra. Fika och
sopplunch följer så småningom, med
lite disk och enklare kökssysslor emellan. Jag har själv upplevt dessa dagar
som mycket vilsamma och givande.
Det är en trygg miljö med enkla och
oförställda människor.
- Om någon är litet nyfiken – kan
hen få följa med för att se och kän-
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na sig för?
Ja, det går alldeles utmärkt! Den 16/12
har vi öppet för sista gången denna
termin och det är ett ypperligt tillfälle
för den som är nyfiken och vill veta
mer att komma och känna efter. Man
kan kontakta mig (emanuel@betaniakyrkan.se) så berättar jag mer!
- Hur kom det sig att du först blev
engagerad i Porten?
Ingvar: Jag var revisor på RIA under
många år och nu ville jag göra något
mer konkret på RIA och så tänker jag
på Jesu ord där han säger att “allt som ni
har gjort mot en av dessa mina minsta
bröder det har ni även gjort mot mig”.
Kerstin: Jag ville fortsätta att “jobba” med något meningsfullt även
efter pensionen. Att det blev RIADorkas berodde på att jag alltid har
haft och har ett stort hjärta för de utsatta människorna i vårat samhälle.
Patricia: Det började med att jag kom
med i diakonala rådet i Betaniakyrkan
och blev tillfrågad om att bli församlingens ombud för Porten.
- Hur ser ditt engagemang ut?
Ingvar: Min huvudsakliga uppgift
är att tillsammans med någon gäst

åka runt till matbutiker och ett hotell för att hämta överbliven mat.
Patricia: Mitt engagemang består
av att jag bakar och lämnar bröd.
Jag har även gjort i ordning en gåvokorg som står i kyrkan. Jag informerar om vad Portens gäster behöver
och så kan församlingens medlemmar lämna gåvor som jag tar med dit.
Kerstin: Jag är med och serverar frukost, fika och lunch. Givetvis ingår
också att man samtalar och umgås med
gästerna som kommer till Porten.
- Hur länge har du varit engagerad?
Patricia: Jag har varit engagerad i
Porten i ca 10 år.
Ingvar: - Jag har varit engagerad sedan 2013.
Kerstin: - Jag började hösten 2009
och har nu varit där i nio år.
- Vilken är er egen upplevelse… är
det svårt eller roligt? Hur skulle du
beskriva det?

Kerstin o Ingvar: - För oss båda tycker vi att det är meningsfullt och roligt
att vara engagerad i verksamheten som
volontär. Man får också ta del av många
gripande livsöden som för vår del är
ofattbara. Detta gör också att man har
en större tacksamhet till att vi har det
så bra som vi har det och har haft det.
Patricia: Jag har varit med en söndag
i höst på Porten. Egentligen brukar jag
inte finnas med som volontär på plats,
så jag var lite orolig innan för det praktiska - ’hur fungerar kaffemaskinen?’
Men jag blev positivt överraskad! Allt
gick bra och jag fick bra kontakt med
de andra volontärerna och gästerna.”
- Vad vill du säga till den som funderar på att engagera sig?
Kerstin o Ingvar: - Du som har tankar på att engagera dig som volontär så
finns det bara ett svar TVEKA INTE!
Du kommer inte att ångra dig, det har
så otroligt mycket att ge.
Paul Enlund

Örebro Stadsmission behöver månadsgivare för sin hela verksamhet. Bli med du också! Den som
vill stödja är välkommen med bidrag. Tillfälligt eller regelbundet.
Du kan bli månadsgivare via Autogiro från din bank.
Bankgiro är 900-5315.

Porten

Betlehemskyrkan har ansvarsvecka
på Porten vecka 51; 17-23 december.
Tisdagen den 18 december har vi ansvar för morgonandakten där, men ansvarsveckan handlar också om att kanske baka något till Porten och att be
för verksamheten där. Söndagen den
16 december kommer Per Helgesson
från Porten och informerar om verksamheten och då har du chansen att
ställa en massa frågor till honom. Vi
kommer också att ta upp en särskild
kollekt dit vid kyrkkaffet.

Framtiden börjar med stavfel

Minns du när du lärde dig skriva?
I början hamnade kanske inte
varje bokstav precis rätt, men
det gick bra ändå. I skolan gick
det framåt, steg för steg. En dag
kunde du både skriva och läsa.
Hela meningar. Hela böcker! Så
öppnade sig världen.
Utbildning skapar hopp!
Att få gå i skolan är en mänsklig rättighet. Dörren till skolan är också dörren
till ett självständigt liv och en tryggare
framtid. När fattigdom, krig eller kata-

strofer gör världen kaotisk blir
klassrummet en skyddad plats.
Dels rent konkret – ett barn är
tryggare i skolan än på gatan.
Dels på sikt. Utbildning är den
säkraste vägen ut ur fattigdom
och ger möjlighet att styra över
sitt eget liv.
Därför handlar årets internationella insamling i Equmeniakyrkan om utbildning. Tillsammans med kyrkor i 28 länder
ger vi fler människor chansen
att studera. Det handlar om
barn och ungdomar i fattiga,
isolerade och krigsdrabbade
länder som får utbildning och framtidshopp. Det handlar också om vuxna
som vill utbilda sig till pastorer för att
kunna sprida evangeliets hoppfulla budskap.
I det här arbetet är du viktig. Ditt bidrag gör skillnad, varje gåva spelar
roll. Tack för det! Tillsammans kan vi
sprida hopp i världen. Till jordens yttersta gräns.
Här bredvid ser du ett gåvokort som
du kan använda om du vill ge bort en
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gåva till det internationella arbetet.
Finns att skriva ut från nätet eller be
din pastor. I Betlehemskyrkan finns
gåvokort för det internationella arbetet där du också kan skriva en längre
hälsning.
Betaniakyrkan finns gåvorkort för
matpaket till Kongo.

Tårar - ett samtal om sorg
Ett samtal mellan Paul Enlund
och Sandra Janlén de Flon i november….
Sandra Janlén med familj, maken Tomas och barnen Elliot och
Nathalie har vi i Betaniakyrkan
lärt känna under några år. De
bor på ”Norr” i flergenerationsboende med Sandras mamma
och pappa.
Ni var nyinflyttade och du kom med
dina barn som deltagare i vårt Småbarns-café. Något år därefter var Tomas med oss då vi erbjöd extra-logi
för Vinternatt. Då berättade du att
du arbetat en längre tid med ett projekt. - Vad har projektet handlat om?
Det handlade om sorg. Jag spelade in
mina sånger om hur jag upplevt och
upplever sorgen efter mina barn som
gått bort. Tanken var att jag förhoppningsvis skulle kunna hjälpa någon annan i sorg genom att dela
med mig av min resa.

lat in. Jag blev peppad att ha en releasekonsert och kände mig till slut mogen för det. Jag var orolig för hur det
skulle gå med tanke på hur sårbar jag
känner mig i mina texter. När jag var
i djup sorg hade jag upplevelser som
gjorde att jag nu ville släppa skivan
medan allt fortfarande kändes starkt.
När jag själv var i djup sorg fick jag
styrka av andra som var i samma situation och delade med sig. Att höra
om någon som kommit ut på andra sidan var inte det som gav mig styrka
just då. Jag tror att det är viktigt att vi
vågar dela med oss av vår smärta, inte
bara det att vi tagit oss igenom en tuff
tid.
- Du har varit projektledare för detta.
Det måste varit ett jättejobb som tagit
mycket kraft. Hur ser du på det?
Jo, det är jag som skrivit texterna och
melodierna. Låtarna har funnits klara
inne i mitt huvud men jag har behövt

- Ni har förlorat tre
barn! Går det alls att ta
in något sådant?
Ja, man tar in det. Det är
en väldigt stark smärta,
långt värre än vad jag
kunde föreställa mig.
Det blir också en sorg
i sig att ha drabbats av
flera sorger.
- Kan du förklara hur
det har varit möjligt att
bearbeta det?
Jag har inte haft något
val. Det har bara varit att bita ihop
och ta en liten stund i taget, att pina
sig igenom den första tiden. Sedan
har jag med tiden kunnat glädja mig
åt saker igen, det har hjälp oerhört
att vi fått två friska barn som är med
oss nu. Jag vet ju inte hur min sorgeprocess skulle sett ut utan dem.
- En lördag i oktober hade du en konsert i Betaniakyrkan. Rubriken var Tårar. Berätta litet mer om bakgrunden.
Tårar är namnet på den skiva jag spe-

Från release-konserten i Betaniakyrkan

hjälp av musiker för att få fram det.
De har fått lyssna till mina önskemål,
som jag ofta sjungit in, och sedan har
de bidragit med sin musikalitet och
dragit sina musikaliska penseldrag på
låtarna. På det viset är alla på skivan
inblandade. Men att det blivit av beror
speciellt på Patrik Wahlund som trott
på projektet, valt att producera skivan och vågat hjälpa mig fråga duktiga musiker. Men visst har det tagit
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på krafterna. Jag har brutit ihop många
gånger i studion och varit helt slut då
jag kommit hem. Som tur var har Patrik Wahlund varit oerhört förstående
och ett stort stöd. Det har också varit
nyttigt för mig att våga ”ta i sorgen”.
Ett bra sätt att bearbeta.
- Det var roligt att du ville vara i Betaniakyrkan. På din hemsida kan jag läsa
vad du sagt om konserten. Där läser
jag; ”Konserten gick bra. Jag var orolig att jag inte skulle
sjunga utan bara gråta, men jag höll” Så
berättar Sandra Janlén
de Flon om konserten
hon höll när hon släppte
CD:n ”Tårar”. Man
kan också läsa en intervju med en länk till
www.spadbarnsfonden.se och vidare att
CD:skivan nu finns i
deras webbutik.
- Hur mår du och Tomas idag? Vad vill du
göra med ditt material
nu när det är färdigt?
Vi mår bra, men sorgen finns alltid
med oss. Jag vet inte riktigt hur jag nu
ska gå vidare. Målet var att spela in
skivan så att det finns lätt tillgängligt
för andra som är i sorg och det har jag
gjort nu. Men vi får se om det leder
till något, kanske kan det hända att jag
berättar min historia med stöd av musiken vid tillfällen framöver.
Tack för samtalet Sandra!
Paul Enlund

Schysst Jul!
I varje nummer av programbladet skriver vi något om Fair Trade. Under ett
par veckor i höstas lanserades kampanjen Schysst frukost. Att fixa en schysst
frukost är lätt, det gäller bara att välja Fairtrade kaffe eller the. Har du banan i
filen eller yoghurten så väljer du självklart Fairtrade-bananer. Tänk också på att
köpa Fairtrade socker när du handlar.
Snart drar årets julhandel igång, och som vanligt så spås den slå rekord igen.
Likväl som vi väljer en schysst frukost så kan du välja att fira en schysst Jul.
Titta efter Fairtrade-märkning när du handlar ingredienser till julmaten eller
köper julklappar. Vill du göra det enkelt för dig kan du göra ett besök på Världsbutiken på Storgatan 26. Det är en perfekt presentaffär där allt som säljs är Fairtrade och som nu inför julen hittat flera nya leverantörer av varor. Nya smycken,
väggur, korgar, leksaker, sjalar m.m. Sedan finns där en del ingredienser till
julbaket också, såsom saffran till exempel. Passa på att göra ett besök!

Pilgrimsvandring för fred, Världens fest!
Nu är det tradition! För tredje året in8 december
Tro möter tro-nätverket inbjuder till
en Pilgrimsvandring för fred den 8 december. Start kl 10.00 vid Immanuelskyrkan, sedan vandrar vi via Nikolai
kyrka som har ”Stilla Natt-maraton”
och föreningarnas hus där vi träffar
representanter för Bahai och slutligen
når vi målet Betaniakyrkan där vi serveras en god soppa. Välkommen att
vara med och vandra!

bjuds du till ”Världens Fest!” på andra
Advent i Betlehemskyrkan, då vi uppmärksammar Equmeniakyrkans internationella arbete.
Vi inleder dagen med knytkalas klockan 12.00 då vi dukar upp en riktig festbuffé. Du väljer vad och om du vill ha
med dig något att bjuda på.
I år får vi besök av Britta Fredman
som kommer att tala omkring ”Hälsa
för alla i Kongo”

Nyårsbön med Eftersits
Betaniakyrkan öppnar dörrarna för traditionsenlig och stämningsfull nyårsbön på
nyårsafton kl 18 i gemenskap med alla
Equmeniakyrkorna i Örebro. Det bjuds
på sång och musik med Samuel Edenvik
och Elise Nestor. Paul Enlund delar tankar på tröskeln till 2019.
För den som så önskar är det bara att
fortsätta nyårsaftonen med knytkalas!
De båda tidigare årens spontana arrangemang har blivit succéer och bygger på
den enkla idén; Om det finns ”fem som
vill” så gör vi det! Över fyrtio personer
hörsammade inbjudan i fjol 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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Krubb-inflyttning

till 1:a Advent på Venavägen 21
Lördag 1 december kl 14.00
Glögg och pepparkakor, julmusik,
Pokemon Go och öppen kyrka.

Välkommen på gudstjänst i Equmeniakyrkorna i Örebro
under Jul- och Nyårshelgerna
Söndagen den 23 december
Betaniakyrkan
10.00 Gudstjänst Paul Enlund, Andreas Gyllander
Hagakyrkan
10.00 Gudstjänst Ingmar Fhager, Håkan Torpman
Julafton 24 december
Betaniakyrkan
10.00 Julspel Paul Enlund. Emanuel Strandh
Betlehemskyrkan
10.00 Samling vid krubban Katarina Linderborg, Reidun Carlsson
Vasakyrkan
10.00 Samling vid krubban Martin Lindé
Hagakyrkan
11.00 Julbön Anna Lena Evehäll
Betelkyrkan
11.00 Julaftonsgudstjänst Magnus Kronberg
Juldagen 25 december
Betlehemskyrkan
10.00 Juldagsgudstjänst Katarina Linderborg, Kören under ledning av MajLis Morhed
Hultvall, Lars-Ove Eriksson
Annandag Jul 26 december
Vasakyrkan
11.00 Missionsgudstjänst Britta Fredaman, Martin Lindé, Jan Kenneth Rönning.
Betelkyrkan
16.00 Annandagsgudstjänst Sören Carlsvärd
Söndagen den 30 december
Betaniakyrkan
10.00 Gudstjänst Emanuel Strandh, Paul Enlund
Hagakyrkan
10.00 Missionsgudstjänst Ulrika Morazan, Missionskommittén
Betelkyrkan
11.00 Gudstjänst Magnus Kronberg
Nyårsafton 31 december
Betaniakyrkan
18.00 Nyårsbön i ord och ton Samuel Edenvik & Elise Nestor,
Paul Enlund
19.00 Nyårsfirande med Knytkalas
Nyårsdagen 1 januari
Vasakyrkan
15.00 Nyårsgudstjänst Rajan G Mall, Jan Kenneth Rönning
Betlehemskyrkan
16.00 Meditativ Nattvardsgudstjänst Katarina Linderborg, Ulf Schöier

Julspel i Betania

Bön och offerperiod
för Equeniakyrkans internationella
arbete är 1:a Advent - 31 januari.

Som en fortsättning på förra årets julkrubba och juldrama sätter Betaniakyrkan i år upp ett julspel.
Dramat följer värdshusvärdens barn som får en central
roll i händelserna kring Jesusbarnets födelse. Kulisserna är tillverkade och repititionerna är i full gång.

I Betania har man insamling under hela perioden.
I Betlehem har vi bön- och offerdag den 9 dec.
Du kan när du vill skicka in en gåva på Equmeniakyrkans Pg 90 03 28 - 6 eller via Swish 900 32 86, skriv
då gåva i meddelandefönstret, eller skicka in pengar
till din egen församling och skriv Mission.
Glöm inte att också be för vårt gemensamma internationella arbete.

Premiär blir den 12 dec. kl 14 på julfesten och huvudföreställningen för allmänheten sker på julafton kl 10.

Varmt välkommen!

Tack för din gåva!
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Betaniakyrkan
Program

December
1 Lör
		
2 Sön
		
4 Tis
		
5 Ons
8 Lör
		
9 Sön
		
12 Ons
		
16 Sön
		
18 Tis
		
23 Sön
		
24 Mån
		
		
25 Tis
30 Sön
		
31 Mån
		
		

14.00 Adventsfest med utställning av
Jul-krubban. Glögg och julmusik
10.00 Gudstjänst 1:a söndagen i Advent
Paul Enlund, Emanuel Strandh, Adventskören
18.30-20.30 Församlingsforum och
Församlingsmöte				
9-12 Småbarnscafé - Terminsavslutning
10.00 Fredsvandring (se notis 6)
10.30 Sångandakt på Klosterbacken 		
10.00 Nattvardsgudstjänst
Paul Enlund, Voxette och Anna Wikblom
Förmiddagsföreställningar - Julspel			
14.00 Julfest - med julspel m m			
16.00 Sånggudstjänst Vi sjunger in julen.
Roger Samuelsson och Emanuel Strandh
10.00 Sångandakt på Norrby Senior			
10.00 Närkepoeterna
10.00 Gudstjänst
Paul Enlund, Andreas Gyllander
10.00 Samling kring Krubban - Julspel
för hela familjen Paul Enlund, Emanuel Strandh
och julspels-grupp
10.00 Juldagsgudstjänst i Betlehemskyrkan.
10.00 Gudstjänst vid årets slut.
Emanuel Strandh och Paul Enlund
18.00 Nyårsbön. Sång Samuel Edenvik och
Elise Nestor. Paul Enlund (se notis s 6)
19.00 Nyårsfirande - Knytkalas			

27 Sön
		
29 Tis
		

Februari
3 Sön
4 Mån
		
5 Tis
		
10 Sön
12 Tis
16 Lör
17 Sön
		
		
18 Mån
		
19 Tis
19 Tis
24 Sön
26 Tis

Januari
1 Tis
6 Sön
		
10 Tor
12 Lör
13 Sön
		
14 Mån
		
15 Tis
		
16 Ons
17 Tor
18 Fre
20 Sön
		
21 Mån

10.00 Ekumenisk gudstjänst i Olaus Petrikyrkan Paul Enlund		
14.00 Café med stickning m.m.		
18.30 Församlingsforum - Färdväg			

16.00 Nattvardsgudstjänst i Betlehemskyrkan
10.00 Trettondagen - Nattvardsgudstjänst 		
Emanuel Strandh, Paul Enlund		
8.30 Morgon med Gud			
15-19 Korsbandet julfest			
10.00 Gudstjänst Paul Enlund
12-14 Språkcafé - Terminsstart		
15.00 Eftermiddagskaffe
16.00 Bön i Betania - terminstart			
10.00 Närkepoeterna
14.00 Café med stickning m.m.		
9-12 Småbarnscafé - Terminstart			
18.30 Samling om gudstjänsten
14.00 Betaniaakvarellen - Terminstart
16.00 Ekumenisk gudstjänst Johan Svedberg
Katarina Linderborg, Sång av MER
18.30 OBS tiden: Bön i Betania i Böneveckan
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10.00 Nattvardsgudstjänst Paul Enlund		
18.00 Inspiration inför Gudstjänst i Betlehem
(se notis s 10)
14.00 Med Fröken Friman på krigsstigen
(i Betlehem, se notis s 11)
10.00 Gudstjänst Roger Samuelsson
14.00 Café med stickning m.m.
15.00 Årsmöte i Betaniakyrkan		
16.00 Högtidsgudstjänst Paul Enlund,
sång av Laudantes och Anna-Karin
Gillberg-Eriksson
18.00 Inspiration inför Gudstjänst i Betlehem
(se notis s 10)
14.00 Utan religiösa glasögon (i BK, se notis s 11)
10.00 Närkepoeter					
10.00 Gudstjänst Paul Enlund
14.00 Café med stickning m.m.		

Varje vecka i Betaniakyrkan
Söndagar 12-14 Språkcafé med Emanuel Strandh
Måndagar 16.00 Bön i Betania			
Tisdagar 18.00 Tidebön - Vesper
Onsdagar 9-12 Småbarnscafé
Torsdagar 8.30 Morgon med Gud
Fredagar 14.00 Betaniaakvarellen
Kyrkkaffe - serveras efter varje gudstjänst

Årsmöte 2019
Årsmöteshelg i Betaniakyrkan 16-17 februari
Lördag kl 15 Årsmötesförhandlingar
Söndag kl 16 Högtidsgudstjänst
Församlingsforum som förbereder årsmötet
Tisdag 29 januari kl 18.30
Valberedningen som består av Rune Jonsson, Torbjörn Welamsson
coh Annika Davidsson, vill ha ev. avsägelser från uppdrag senast 9
december.
Nominera gärna personer du tror skulle vara bra för något uppdrag till valberedningen, eller tala själv om vad
du skulle vara intresserad av.
Gör din röst hörd - Varmt välkommen!

Betlehemskyrkan
Program

December
2 Sön
		
		
4 Tis
8 Lör
9 Sön
		
16 Sön
		
		
		
18 Tis
19 Ons
		
23 Sön
24 Mån
		
25 Tis
		
		
26 Ons
		
30 Sön
		
		
31 Mån
		

10.00 Adventsgudstjänst Katarina Linderborg,
Ulf Schöier, Kören, Kersti Esselwall-Smårs,
Maria Björkqvist
10.00 Äntligen Tisdag Adventsfest
10.00 Fredsvandring (se notis s 6)
12.00 Världens fest! Britta Fredman,
Internationella kommittéen (se notis s 6)
10.00 Nattvardsgudstjänst Rose-Marie
Frebran, Britt Arvidsson, Peo Sidblad, Ulf
Schöier.
Info från Porten på kyrkkaffet (se notis s 4)
9.00 Andakt på Porten Dorkas
19.00 Vi sjunger Julens sånger med kören.
Kersti Esselwall-Smårs, Katarina Linderborg.
10.00 Gudstjänst i Betania
10.00 Samling kring Julkrubban
Katarina Linderborg, Reidun Carlsson
10.00 Juldagsgudstjänst
Katarina Linderborg, Kören, Majlis Morhed
Hultvall, Lars Ove Eriksson
11.00 Gudstjänst i Vasa
16.00 Gudstjänst i Betel
10.00 Gudstjänst i Betania
10.00 Gudstjänst i Haga
11.00 Gudstjänst i Betel
18.00 Nyårsbön i Betania (se notis s 6)
19.00 Nyårsfest i Betania

Januari
1 Tis
		
6 Sön
		
9 Ons
		
13 Sön
		
20 Sön
		
22 Tis
		
		
26 Lör
27 Sön
		
		
28 Mån
		
29 Tis

16.00 Nattvardsgudstjänst
Katarina Linderborg
10.00 Trettondagsfest Katarina Linderborg
m.fl, Maria Björkqvist
17.30 Bk blås terminstart
19.30 Körövningarna terminstart
10.00 Gudstjänst Ulf Schöier, Körgrupp,
Maria Björkqvist. Församlingsmöte
10.00 Gudstjänst Katarina Linderborg, Kören,
Kersti Esselwall-Smårs, Maria Björkqvist
10.00 Äntligen Tisdag terminstart
(se notis s 11)
14.00 Akvarellmålning
Blåsfestival
10.00 Gudstjänst Katarina Linderborg,
Anna-Maria Hedin
16.00 Konsert med deltagare från blåsfestivalen
18.00 Under Ytan med bibelsamtal och kvällssoppa terminstart (se notis s 11)
14.00 Akvarellmålning

Februari
3 Sön
		
		
4 Mån
		
5		
		
6 Ons
10 Sön
		
11 Mån
12 Tis
17 Sön
18 Mån
		
19 Tis
24 Sön
		
25 Mån
26 Tis

10.00 Gudstjänst Katarina Linderborg,
Roland Thapper
Kyrkkaffe och Årsmöte 1
18.00 Inspiration inför Gudstjänst i Betlehem
(se notis s 10)
14.00 Med Fröken Friman på krigsstigen
Ingrid Söderberg berättar vidare (se notis s 11)
19.00 Psalmens väg (se notis s 10)
10.00 Nattvardsgudstjänst Katarina Linderborg, Kersti Esselwall-Smårs
18.00 Under Ytan Soppa och bibelsamtal
14.00 Akvarellmålning
10.00 Gudstjänst Paul Enlund, Magnus Jonzon
18.00 Inspiration inför Gudstjänst i Betlehem
(se notis s 10)
14.00 Utan religiösa glasögon (se notis s 11)
10.00 Gudstjänst Katarina Linderborg
Alf Rikner
18.00 Under Ytan Soppa och bibelsamtal
14.00 Akvarellmålning

Varje vecka i Betlehemskyrkan

Tisdagar 10.00 Äntligen Tisdag från 22/1 -19
Onsdagar 17.30 Bk blås
19.30 Körövning
Kyrkkaffe - serveras efter varje gudstjänst

Årsmöte 2019
Årsmöte 1 med idé-samtal blir direkt efter gudstjänsten
den 3 februari.
Årsmöte 2 med val till olika uppgifter i församlingen blir
den 3 mars kl 12.30. Kl 16.00 har vi högtidsgudstjänst
där kören sjunger, Katarina Linderborg predikar och vi
får lägga det kommande verksamhetsåret i Guds händer.
Valberedningen som består av Maria Björkqvist, Eva
Felle Persson och Urban James, vill ha ev. avsägelser
från uppdrag senast 16 december.
Nominera gärna personer du tror skulle vara bra för något uppdrag till valberedningen, eller tala själv om vad
du skulle vara intresserad av.
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Söndagens texter, teman, psalmförslag
och Equmeniakyrkans förbönskalender
hittar du på www.gudstjänst.se

Vad händer i samarbetet mellan Betania och Betlehem?

Psalmernas väg

Deltatagrna i den gemensamma höstupptakten 1 sept. i Längbro församlingshem

Betania och Betlehem är två lika stora församlingar med strax över
100 medlemmar i varje församling. Att vi är lika stora är en bra grund
när man bildar en ny församling. Det är inte den ena församlingen
som bestämmer mer än den andra, den ena församlingen kommer
inte att försvinna i den andra. Vi har samma förutsättningar inför ett
samgående.
Vid församlingarnas respektive årsmöten 2018 togs följande beslut: (citerat ur
protokollet)
1 – ”Att: Betlehemskyrkans församling och Equmeniakyrkan Betania Örebro
på sikt blir en församling”
2 – Att uppdra åt Betlehemskyrkans församling och Equmeniakyrkan Betania
Örebro styrelse/församlingsledning att mötas för att leda arbetet vidare.
Här rapporterar vi lite hur arbetet går:
Under hösten har vi haft gemensam höstupptakt i Längbro församlingshem.
En fin dag som stärkte gemenskapen mellan församlingsmedlemmarna. Vi hade
en hel dag omkring Markusevangeliet där Markusmässan framfördes och
Johnny Jonsson undervisade oss. Vi har genomfört en resa till Israel-Palestina
där vi under resans gång fick göra gemensamma upplevelser. Små grupper som
planerar verksamheten med bl.a gudstjänster, musikråd samt en grupp som talat
om gemensam expeditionsfunktion har träffats och funderat över hur vi kan
fördjupa samarbetet. Vi har haft ett gemensamt församlingsmöte där vi fått
fundera över och visionera omkring framtiden. Flera personer framförde där
att vi snarast bör ha fler gudstjänster gemensamt, men det fanns också några få
röster emot detta.
Våren 2019 kommer Katarina och Paul att samordna sina lediga helger, så att
tredje helgen i månaden är det en av dem som jobbar, och predikar då i gudstjänsterna i Betlehem kl 10 och Betania kl 16. Vi har ett par gemensamma gudstjänster inplanerade under första halvåret 2019 och tar med oss tankarna från
församlingsmötet inför kommande planering.
I februari och mars inbjuder vi till fyra tillfällen för samtal om gudstjänsten.
Gudstjänstledning, musikens roll, bönens plats, predikan, och hur man gör så
att gudstjänstens tema löper som en röd tråd igenom gudstjänsten, är ämnen vi
kommer att ta upp. Vi ser det som en kurs för gudstjänstledare, men man behöver inte vara gudstjänstledare för att komma, det räcker att man är intresserad
av gudstjänstens flöde och innehåll.
Det finns de som uttryckt en önskan om Bibelstudier eller bönesamlingar. Det
finns sedan flera år tillbaka många tillfällen till både Bibelsamtal och bön i våra
församlingar. Välkommen till de samlingarna! Sedan sommaren 2016 har vi det
här gemensamma programbladet. Här ser du allt som händer i våra kyrkor och
är varmt välkommen till alla samlingar som sker.
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Visst är det intressant att få reda på lite
mer om en psalms tillkomst. Vad var
det som fick psalmförfattaren att skriva just den texten eller melodin just
då? I vilket sammanhang är den skriven? En del av de frågetecknen kan vi
få uträtade onsdagen den 6 februari
kl 19.00 i Betlehemskyrkan, men vi
kan också få ta del av en hel del annat intressant omkring våra psalmer,
och vi kommer att få sjunga många av
dem. Hans Bernskiöld, musikforskare
och en av medförfattarna till kommentarverket ”Psalmernas väg” kommer
att leda oss fram genom psalmernas
texter, takter och toner.

Inspiration för gudstjänstfirare

har vi kallat fyra måndagar i februari
och mars. Då funderar vi över gudstjänstens flöden och kommer att utgå
ifrån Equmeniakyrkans handbok och
fokusera på en del per gång.
4 feb i Betlehem - SAMLING
18 feb i Betlehem - ORDET
4 mars i Betania - DELANDE
18 mars i Betania - SÄNDNING

Vi kommer att samtala omkring gudstjänstledning, sången och musiken,
bön och förbön, nattvard, predikan,
bibelläsning, och mycket annat, kort
sagt allt som hör gudstjänsten till. Det
går att vara med enskilda måndagar,
men du får en större helhet om du
kommer alla fyra gångerna.
Samlingarna är kl 18-20 och alla som
är intresserade av gudstjänst är välkomna.
Ledare är Paul Enlund och Katarina
Linderborg.

Ekumeniska
Böneveckan i Örebro

Bönesamlingar sker i olika kyrkor i
Örebro kl 18.30 må 21 – sö 27 januari
Se kommande affischering om plats.
Gudstjänstgemenskap mellan Betaniakyrkan och Olaus Petrikyrkan sker
20/1 kl 16 i Betaniakyrkan
27/1 kl 10 i OP-kyrkan

Härbärget Vinternatt är ett härbärge
för hemlösa EU-medborgare och tredjelandsmedborgare i Örebro som Örebro Stadsmission driver. Det är öppet
4 dec - 16 apr. I år kommer det att finnas i nya lokaler som i skrivande stund
håller på att upphandlas. Det behövs
volontärer som kan bemanna härbärget. Vill du vara en av dem? Hör av dig
till Mirjam Vigelsbo, 070 356 32 35,
mirjam.vigelsbo@orebrostadsmisson.se

Vägskäl

Äntligen Tisdag!

Tisdagarna i Betlehemskyrkan bjuder på en mängd olika tillfällen till gemenskap. Kl 10.00 står kaffet framdukat och vi dricker en kopp kaffe innan vi tar itu
med dagens aktiviteter. Då syr, stickar, broderar vi och där har du också chansen
att lära dig något nytt. I januari kommer vi att hålla på med Handledsvärmare,
i februari Tvåändsstickning och i mars Fritt broderi. Välkommen att testa på
något nytt, eller fortsätt med det du redan kan.
Några tar med sig kaffet i ryggsäcken och börjar dagen med en Vandring. Det
finns också möjlighet att lära sig lätt pianoackompanjemang i kursen Jobba på
ackord. Kl 12.45 samlas vi i kyrsalen till en lunchandakt och därefter avnjuter
vi en god lunch tillsammans.
Kl 14 händer det olika saker, olika veckor. Varannan vecka är det Akvarellmålning, en tisdageftermiddag i månaden läser vi Bibeln utan religiösa glasögon
och första tisdagen i månaden lyssnar vi till en intressant berättelse.
5 februari Med Fröken Friman på krigsstigen.
Ingrid Söderberg berättar vidare

Några gånger per termin inbjuds du att
lyssna till en spännande livsberättelse
då en person delar med sig av olika
vägskäl i livet.
Samlingarna är kl 19-21 i Betlehemskyrkan. Entré 60:-

Bibelsamtal i Betlehem

5 mars Berättelsen om varför vi stressar
upp oss trots att vi har förmånen att vara
äldre. Tomas Danielsson
2 april Berättelsen om när riksarkivet höll
på att gå under i Hjälmaren.
Håkan Henriksson.
Det finns också planer på att riva lakan till
förband och att anordna Sittgympa. Vi behöver någon som tar ansvar för detta. Det kanske är Du?
Efter nyår kommer Äntligen Tisdags folder
ut, där kan du läsa mer, men redan nu är det klart att vi startar för vårterminen
den 22 januari.

		

Vinternatt

Välkommen!
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I Betlehemskyrkan finns det två olika
möjligheter till Bibelsamtal. Under
Ytan, där vi samtalar över kommande söndags predikotext och Utan religiösa glasögon där vi tar reda på i
vilket sammanhang Bibeltexten är
skriven. Ibland ser vi hur texten är
använd i skönlitteraturen. Under Ytan
är på måndagskvällar kl 18 varannan
vecka med start 28 januari. Vi inleder
kvällen med att äta en god vegetarisk
soppa tillsammans. Kvällen avslutas med en kort nattvardsandakt. För
soppkokarnas skull - anmäl gärna till
Betlehemskyrkan.
Utan religiösa glasögon möts en gång
i månaden kl 14 på tisdagar. Start 19
februari.

Glimtar från höstens resa till Israel-Palestina
rättelsen om behovet av säkerhet skorrade dock lite illa när man såg de stora
jordbruksmarker som låg där uppe på
höjdplatån.
*       Mötet med två unga män från
Parents Cirkle var gripande. Unga
människor som mist syskon, på båda
sidor i den långa konflikten, en jude
och en palestinier som förenades i en
önskan och målmedveten aktivitet att
utan våld arbeta för fred.
*      De många trakasserierna som
palestinierna utsätts för gav tyvärr en
bitter eftersmak till den aktuella konfliktfyllda situationen.

Vi drömde ett par år om att få
göra en resa till ”det heliga landet” med deltagare från våra
båda kyrkor. Så sattes för ett år
sedan planerna i verket och nu
är det genomfört. Lyckligt och
väl hemkomna är det snart dags
att summera och reflektera.
Under fem studiekvällar med information, bibelsamtal och bön, frågor, filmer och litteratur har vi förberett oss
för vår ”pilgrimsresa” på helig mark.
En resa som lett oss till nya insikter
om ett land som idag både blöder och
blomstrar. Mellanösterns enda demokrati som ändå drabbar sina innevånare genom etnisk och religiös segregation. Med resan i gott minne från
18-25 oktober ger oss ett par deltagare
korta glimtar från sina upplevelser. Vi
hoppas få dela med oss till fler av våra
erfarenheter i någon offentlig samling.
Elisabeth Nilsson – Jag fick ompröva
mycket och har fått en fördjupad tro.
Evert och Gunilla Olausson påminner om ett möte med och berättelsen
om Messianska judar i kibbutzen Yad
Hashmona utanför Jerusalem. Det var
en ny erfarenhet att sådana finns. De
tror på Jesus som Gud och frälsare
men definierar sig som judar trots att
judendomen i sig inte ser Jesus som
Messias.

*      Möte med Sara från Malmö och
hennes berättelse om att leva som
jude, sett inifrån. Hon är själv en aktiv judinna, trots sitt svenska ursprung
och gift med en rabbin. Hennes redogörelse för det levande vattnet och reningsreglerna där det levande vattnet
är så viktigt ger en förstärkt innebörd
i Jesusorden om att han skall ge av det
levande vattnet – med den renande
betydelsen som det hade i den judiska
tron.
*      Besöket hos den kristna församlingen i Betlehem var en stark upplevelse. En församling med 1.000 palestinska medlemmar som vi fick fira
gudstjänst och dela nattvard med. Mitt
i den muslimskt dominerade staden.
*       Att se porten med ”nålsögat” i
förklarar bättre bilden som Jesus använder till den rike ynglingen.
*       Vandringen i Nasaret Village där
man bland mycket annat förklarade
hur gravar var utformade och användes. Vi såg också en gravstens konstruktion som stängde till graven och
hur man använde en grav för många
familjemedlemmar genom att samla
benrelikerna och placera dem på hyllor så att nästa kropp som begravdes
kunde ligga på den stora bädden o.s.v.
Även seden och behovet av att smörja
med väldoftande oljor. Gravarna var
ju inte lufttäta utan spred förruttnelsedofter som skulle skylas över.
*       Utsikten över hela Genesarets
sjö uppifrån Kibbutzen på Golanhöjden var fantastisk. Den engagerade be-
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Hilding och Eva Carlsson påminner
om besöket på SIRA-skolan i Jeriko.
En skola som ger barn med särskilda
behov chans att växa utifrån sina egna
förutsättningar. Många har läs, tal- eller skrivsvårigheter. Men med avancerad pedagogik och individuell studieplan gör eleverna många gånger stora
framsteg.
Besöket hos bonden Fayez gav starka
intryck där han arbetar med urgamla
och samtidigt progressiva odlingsmetoder på åkerarealer som gått i
arv. Han har egen fröbank, egen naturlig gödning och gasproduktion
inklämd mellan en kemisk fabrik
som flyttats från israeliskt till palestinskt område och den nio meter
höga betongmuren. Hela vår resegrupp bjöds efter Fayez guidning på
en fantastisk måltid av hustru Mona!
Eivor Malmgren: - För mig var det en
mäktig upplevelse dessa dagar jag fick
vandra i Jesu fotspår - en stark egen
inre resa blev det.
” Jag gick idag där Jesus gått
en gång i forna dar,
de stigar som han kände till
jag stilla vandrat har,
- och jag kände han var där”
Evert och Gunilla sammanfattar: Det
var en resa som utöver dessa minnen
var innehållsrik och gav insyn och
kunskaper på många områden. En resa
som vi lever med fortfarande.

Vid Sykars brunn

Utsikt från SCSC:s tak

Sara Yarden guidar oss i Jerusalem

Betlehem

Hos Fayez Taneeb

SIRA-skolan i Jeriko

Lågt vattenstånd i Genesarets sjö

Nasareth Village
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Klimatfasta
Funderar du över vad du kan
göra för att minska din del av
belastningen på jordens klimat?
Kanske lägga om kosten till mer
vegetariskt eller tänka efter en
gång till innan du tar bilen. Kanske handla mindre och till och
med dela vissa saker med grannen. Alla behöver inte ha den
där prylen som man bara använder en gång/år, den kan vi äga
gemensamt.

Under fastetiden i mars och
april 2019 kan vi hjälpa varandra att tänka lite längre i
de här frågorna. Då utmanar
Equmeniakyrkan sina församlingar och enskilda att klimatfasta. Betlehemskyrkan som
församling har beslutat att
anta utmaningen och vill även
inbjuda dig som enskild person att göra det utifrån din situation och möjlighet. Internationella
kommittén och Fairtrade styrgrupp kommer
att fundera över vad vi
kan och vill göra här i
Örebro. Har du idéer så
hör av dig till dem.
Att fasta för klimatet är
en symbolhandling men
samtidigt ett sätt att
tydliggöra en riktning
vi vill gå för att minska
vår negativa belastning
på Guds skapelse. Därför är inte klimatfastan

en tillfällig handling utan en del i en
långsiktig process.
Equmeniakyrkans personal nationellt
och regionalt kommer att avstå resor
med transportmedel som använder
fossila bränslen. Man kommer att välja klimatvänlig kost med inriktning på
närproducerat, kravmärkt, Fairtrade
och vegetariskt och uppmuntrar till inköp på second hand, att återvinna saker och dela med varandra. Läs mer på
www.equmeniakyrkan.se/klimatfasta
Vad kan och vill du göra?

Presentation av Betlehemskyrkans bårtäcke
Betlehemskyrkan har nu
ett bårtäcke som invigdes
i gudstjänsten den 11 november. Lena Köster har
vävt täcket i silke och ull
på en varp av lin och sytt
ihop täcket på mitten med
en guldsöm. Lena Hellström har designat en vepa
som kan läggas mitt på
kistan. Den symboliserar
”Livets träd” med tre grenar som löper utmed vepan. Man kan följa årstidsväxlingarna i löven från skiraste
vårgrönt, genom mer mättat sommargrönt, till höstens gyllene färger för att till
slut få vinterns bruna vissna blad. Det blir en symbol för livets växlingar hos oss
alla. Bland bladen kan man hitta små kors broderade, fästpunkter för vår tro på
att livet fortsätter i himlen. Vepan är broderad av Britt Arvidsson, Birgitta Gunnarsson, Ann-Britt James, Marianne Kumlin och Kristina Tengå.
Bårtäcke används vid begravningar och läggs över kistan. Ersätter
blomsterdekoration på kistan. Det är vackert, miljövänligt och ekonomiskt. Kistan kan väljas av enklaste slag.
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Betaniakyrkan

Venavägen 21
703 65 Örebro
Tel Exp 019 31 02 90
exp@betaniakyrkan.se, www.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

Redaktion

Sören Alnehill, 070 545 18 69
alnehill@tele2.se
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

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

Betlehemskyrkan

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

Swish till församlingen!

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

Jonas Lundkvist

Tel 019 - 602 23 50
jonas.lundkvist@regionorebrolan.se
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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

Manusstopp nästa blad: 10 feb.

Diakoni - hela församlingens uppdrag

”Man är inte god nog, andlig
nog, över huvud taget inte nog
villig ’att ge allt’. Så fort jag läser
i min gamla andaktsbok eller något ur Bibeln så möter jag krav
och plikter!”
Vi stannade till i ett samtal om tron
en dag och konstaterade ”Ja, vem kan
egentligen ge allt för Gud? Vem har
gett allt för andra? Ska man ens tänka
sig att ’ge allt’? Kanske var andaktsboken för gammal?
Gissar att vi alla funderade vidare under dagen. Är det inte så med mycket
i livet. Vi vill bli berörda och vi vill
beröra både människor och Gud. Men
jag vill inte ha människor alltför nära
men inte heller för långt borta. Vill behålla integriteten. Visst är det så med
tron också. Vi vill ha Gud nära – men
inte för nära!?
Diakoni och medmänsklighet är ord
som hör ihop. De kompletterar varandra. Den som är medmänsklig lever
nära andra och låter andra leva nära
sig. Man ger ut och tar emot. Allra
bäst blir det om det sker i balans. Ordet diakoni i sin tur aktualiserar den
gudomliga dimensionen. Det jag gör
för eller emot andra människor gör jag
också för eller emot Gud.

Diakoni riktas både ut från församlingen och inåt. Kan det bli så att ”många
vill ha diakonal service”? Många både
önskar och behöver besök eller telefonsamtal. Jag tror att många i församlingen har resurser för diakoni och
därmed ”är diakoner”. Kanske inte så
att man vill eller kan ingå i någon diakonal aktivitetsgrupp men väl redan är
aktiva eller själva skulle kunna pröva
att vara den som ringer upp eller gör
ett besök. Inte minst kan ett starkare
diakonalt nätverk inom hela församlingen ge en hjälp att rikta det diakonala rådets – pastorns eller diakonens
tid till de som har ett särskilt behov av
stöd eller uppmuntran.

Här kan vi skymta en debatt inom
Bibeln själv. Romarbrevets författare
hävdar ju att man blir rättfärdig inför
Gud bara genom sin tro på Jesus Kristus.

En av de skrifter i Bibeln som ställer
krav på sin läsare är Jakobs brev. Jag
läser:
”Mina bröder, vad hjälper det om
någon säger sig ha tro men inte har
gärningar? Inte kan väl tron rädda
honom? Om en broder eller syster är
utan kläder och saknar mat för dagen,
vad hjälper det då om någon av er säger: ’Gå i frid, håll er varma och ät er
mätta’ men inte ger dem vad kroppen
behöver? Så är det också med tron: i
sig själv, utan gärningar är den död”.
Jak 2:14-17

Jag konstaterar efter min genomläsning av Jakobs brev. Jo tack, där
naggades den präktiga självbilden i
kanten. Hur lever jag ut Guds kärlek
genom mitt liv? Hur lever jag för andra utan att helt förbrännas själv? Hur
mycket ska jag satsa på mig själv? Blir
det kvar något för andra?
Evangeliet utmanar men visar möjligheten av ett underbart liv! Om kärleken får visa vägen är det lätt och glädjefyllt att dela med sig. Också när det
kostar oss något, ja kanske mycket, får
vi något tillbaka.

Så kan man resonera å ena sidan: Min
tro säger att Gud har gjort allt för mig,
älskat, givit sig själv för mig genom att
leva, lida, dö och bli levande igen. För
att min tro på detta ska förbli levande
behöver mönstret som Gud gett mig å
andra sidan användas. Det får jag göra
i mitt förhållande till andra människor.
Jag ger (i någon mån) min kärlek, min
tid, mina resurser till nytta och glädje
för andra.

Paul Enlund

