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Klimatfasta -
ett träningsläger för 
omvändelse och hopp. 
Hur kan det omöjliga bli 
möjligt?
Alltfler människor drabbas av klima-
tångest och oro inför framtiden när de 
ser hur väderfenomenen blir mer och 
mer extrema. Hur kan vi i kyrkan lyf-
ta fram hoppet samtidigt som vi inte 
blundar för fakta när det gäller klima-
tet? Hur blir det omöjliga möjligt?

Torsdagen den 11 april kl 19.00 
kommer Lennart Renöfält, pastor och 
handläggare för klimat och hållbarhet i 
Equmeniakyrkan, och med ett 50-årigt 
engagemang för globala rättvisefrågor 
och miljö/klimat för att tala om detta i 
Betlehemskyrkan. 

Kan  dagens  moderna hälsotrender bli 
en hjälp att på nytt hitta de traditioner 
som  religioner praktiserat i årtusenden!?  
Det finns en stor mängd idéer och va-
rianter att botanisera bland. Den som 
är frisk kan t.ex. hoppa över frukos-
ten om man mår bra av det. Då vilar 
man från näringsintag och hjälper 
kroppen att börja förbränna fett. Man 
kan också undvika sena måltider. Att 
spara sig helt från ätande under minst 
tolv timmar är hälsosamt. I så kallad 
5:2 diet väljer man att under kortare 
perioder äta betydligt mindre än van-
ligt eller inget alls. Den som följer 
5:2 kan de dagar som man äter välja 
att äta precis som vanligt och den dag 
man fastar kan man tänka att ”redan 
i morgon kan jag äta vad jag vill”. 
Som sagt har religiöst motiverad fasta 
förekommit i årtusenden. Men upp-
täckten av dess goda fördelar har börjat 
forskas på en hel del under senare tid.   
På cellnivå visar forskningen att celler 
behöver ”svält” för att stimulera både 
städning och förnyelse för att bli fris-
ka. Detta liknar att många blommor 
behöver torka ut för att kunna börja 
sätta blom.  
Trots att vi varje vår-vinter läser ”fas-
tetid” i kalendern har de flesta av oss 

varit bristande motiverade att prakti-
sera själva fastandet. Mötet med våra 
nyvunna ortodoxa eritreanska vänner 
har bidragit till att sätta fingret på den 
punkten. I ortodox tradition fastar man 
många perioder under året och därtill 
alltid (med några undantag) onsdagar 
och fredagar! På onsdagar för att Jesus 
förråddes på en onsdag och på freda-
gar då han avrättades på en fredag.  

I vår Lutherskt präglade kalender firas 
fasta lite mer sparsmakat under en tid 
av fyrtio dagar före påsk, som motsva-
rade de 40 dagar som Jesus vistades 
i öknen. Fastan inleddes på askonsda-
gen och lämnade tid för dopkandida-
ternas förberedelse. En tid för rannsa-
kan och prövning, en tid för isolering, 
tystnad och reflektion. Tiden före påsk 
skulle vara en förberedelsetid. Likt Je-
sus skulle man förbereda sig för det 
förestående. För dem som önskade att 
få bli döpta till Kristus blev det förbe-
redelsetid med dopundervisning inför 
Påskdagen – kyrkans födelsedag som 
var den stora dopdagen. När Jesus steg 
upp ur graven var den rätta dagen för 
den som ville följa honom att också ta 
emot dopet. Ytterligare en, men inte så 
bekant period av fasta, finns före jul. 

Paul Enlund

Fastetid
Att fasta är att avstå från något för att vinna något annat. I ett kristet 
perspektiv handlar det om att få tid för eftertanke och bön. Ur ett 
fysiologiskt perspektiv ger fasta kroppen möjlighet att vila från sitt 
dagliga och nattliga arbete när inte ny energi tillförs. Hur man än 
vill förklara fasta så handlar fastandet om att rena och rensa. Bra 
för både kropp och själ! 
- Jag har frågat mig mer än en gång varför jag inte regelbundet gör 
det! 

Vägskäl
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Klimatfasta

Arne Fritzson, teologisk sekreterare i 
Equmeniakyrkan skriver att Fasta är 
en karantän och att den förändrar oss 
och hjälper oss att möta framtiden på 
ett nytt sätt:

”Ibland är det som livet behöver att vi 
avskiljer en period för att kunna ta de 
steg som vi behöver kunna ta senare. 
Ibland säger vi att vi ska sova på saken, 
vi låter en tanke gro. Ibland känner vi 
att det inte är riktigt tid att bestämma 
sig. Det behöver gå en tid. Och fyrtio 
dagar, det är en lång tid eller känns i 
alla fall så. Man hinner bestämma sig, 
känna in, tänka om, ändra sig en gång 
till, känna in igen och tanken hinner 
slå rot och när fyrtio dagar har gått då 
vet man vart man behöver gå och kan 
möta framtiden på ett bestämt och hel-
hjärtat sätt.

Fasta har att göra med att avstå. Avstå 
är fastans huvudverb. Ofta tänker vi 
på någon form av restriktioner när det 
gäller vårt intag av livsmedel. Några 
väljer att avstå från kött, sötsaker el-
ler njutningsmedel av olika slag. Men 
man kan också avstå från eller be-
gränsa andra vanor som TV-tittande, 
internetanvändande eller andra nöjen. 
Ett sätt att avstå är att skänka mer 
till organisationer som hjälper nödli-
dande. I vår tid har fler och fler sett 
ett värde i fasteperioder och olika for-
mer av kristen askes som sätt att göra 
motstånd i ett samhälle som präglas av 

konsumism och en livsstil som tär på 
jordens resurser och det livsutrymme 
som vi som mänsklighet har att dela 
på.

Inför fastan 2019 utmanar Equmenia-
kyrkan oss att fasta för klimatet. Kli-
matfrågan är vår tids och vår världs 
stora ödesfråga. Effekter av klimat-
förändringarna ser vi redan i vår värld 
och kommer inte utsläppen av kol-
dioxid att drastiskt minska inom den 
närmaste tiden kommer vi se föränd-
ringar av våra livsvillkor som har i det 
närmaste apokalyptiska proportioner. 
Mänsklighetens sätt att handskas med 
vår planets väl tilltagna men ändå be-
gränsade resurser har redan inneburit 
att de planetära gränserna har passerats 
på flera viktiga områden. Den utveck-
lingen måste stoppas. Ibland talar vi 
om att vi gör ett klimatavtryck. Det är 
som tillvaron har gett oss ett livsrum, 
ett utrymme av tid och naturresur-
ser. Detta utrymme delar vi med våra 
medmänniskor och allt annat levande 
som finns på vår planet i tid och i rum. 
Vår generation har redan tagit för stort 
livsutrymme. Vi har redan övertrasse-
rat vårt konto. Vi har tagit ut mer av 
jordens resurser än vad vi har rätt till 
ur ett jämlikhetsperspektiv.”
Texten ovan saxad ur Fritzsons artikel. Läs 
hela på www.equmeniakyrkan.se/wp-content/
uploads/2019/01/181213-fasta-en-karantan-
arne-fritzson.pdf  

Inför årets klimatfasta 
lyfts tre områden: Re-
sor – Mat – Återbruk 
och i Betlehemskyrkan 
kommer det att finnas 
ett Klotterplank där vi 
kan dela med oss av 
tips och idéer till dig 
som vill ansluta dig till 
Klimatfastan. Vi lever 
så olika liv, det som är 
fasta för mej behöver 
inte vara det för dej. Att 

fasta innebär att avstå från någonting, 
så vad väljer du att avstå från under 
dessa 40 dagar? 
Det kan vara allt från att inte resa med 
bil, eller välja att äta vegetariskt ett an-
tal dagar i veckan, eller inte köpa nya 
kläder, eller i första hand handla Fair-
trade om det finns, eller att först äta 
upp det där som legat länge i frysen 
eller kylen innan du handlar mer mat. 
Du har säkert andra bra idéer, dela 
med dig av dem på klotterplanket.

Under den här tiden inbjuds du till 
Bön i fastan onsdagar kl 18.30-19.00 
i andaktsrummet i Betlehemskyrkan. 

Katarina Linderborg
Här hittar du material, tips och idéer:
www.equmeniakyrkan.se/klimatfasta

Equmeniakyrkan utmanar oss till Klimatfasta under fasteperioden 
Askonsdagen 6 mars – Påskafton 20 april. Att fasta innebär att av-
stå från någonting. Det behöver inte vara mat, det kan vara annat 
som att avstå från aktiviteter som förstör vårt klimat och den jord 
vi fått som gåva. 

Delta gärna i andras aktivite-
ter för att värna klimatet:

Klimatfredag demonstrationen på 
Stortorget varje fredag kl 15-17.

Klädbytardag anordnas av Na-
turskyddsföreningen på Förening-
arnas hus den 6 april. Kl 11-12 kan 
du lämna in max fem vuxenplagg. 
Kl 13 får du välja max fem plagg 
att ta med hem. Kläderna ska vara 
hela och rena. Överblivna kläder 
ges vidare till Myrorna.

Se utställningen Rädda världen 
stygn för stygn i Wadköpings-
rummet. Öppet tisdag – söndag kl 
11-16 fram till 31 mars.
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Klimatförändringarna är den 
största kris som mänskligheten 
någonsin har ställts inför. Den 
överskuggar allt och påverkar 
allt. Vår framtid står och väger 
mellan balans och katastrof. 
Vi skadar jorden, som är vårt hem. 
Vi är nära den punkt efter vilken det 
inte finns någon återvändo, den punkt 
då ekosystem kollapsar och ännu fler 
arter utrotas än vad som redan skett. 
Än finns tid för omvändelse, då vi tar 
vetenskapens rapporter på allvar och 
får fart på omvandlingen till en hållbar 
värld. Vill vi vara aktiva aktörer på den 
resan som kyrka, som lärjungar? Kan 
vi få vägledning, tröst, hopp och kraft 
ur vår bibelläsning och i vår kristna 
tro? Har vi ett speciellt uppdrag, en 
speciell kallelse?

Vad säger kristen tro till oss, vad inne-
bär våra ord om att följa Jesus i denna 
för mänskligheten så avgörande tid? I 
klimatfrågan ryms många av kristen 
tros centrala frågor. Här finns synen 
på Gud som skapare och vår roll som 
förvaltare. Här ställs frågorna om ef-
terföljelse på sin spets. Vad innebär 
det att följa Jesus i dag i en värld där 
vi genom vår livsstil slår sönder andra 
människors livsvillkor och där ytterst 
mänsklighetens hela existens hotas? 
Klimatfrågan utmanar oss också att 
lyssna och lära av Gamla testamentets 
profeter för att kunna tala profetiskt 
i vår tid. Frågor om hopp, nåd, skuld 
och förlåtelse är aktuella.

Profeterna hade ofta den otacksamma 
uppgiften att berätta om sanningen för 

en kung och ett folk 
som inte ville höra 
sanningen. Hellre 
ville man lyssna till 
de personer Bibeln 
beskriver som falska 
profeter, som talade 
smickrande och skyl-
de över sanningen. De 
riktiga profeterna ta-
lade tydligt och klart, 
ett svårt budskap, som 
gav insikt och manade 
till omvändelse och 
förändring och som 
utifrån detta också pe-
kade på hoppet.

Första steget är att 
profeten beskriver 
nuläget. Det andra 
steget i budskapet är 

att beskriva vad som händer om man 
fortsätter på den inslagna vägen. Det 
tredjesteget är profetens maning till 
omvändelse. Till sist målar profeten 
hoppets framtidsbilder

Mitt i klimatkrisens tid har kyrkan till 
uppgift att erbjuda hopp och tro. Som 
kyrka och lärjungar bärs vi av det 
kristna hoppet. Hoppet är missmodets 
moteld, och Paulus påminner oss: ”Där 
allt hopp var ute höll Abraham fast vid 
hoppet och trodde” (Rom 4:18). Som 
grund för vårt hopp har Gud gett oss 
en rad löften.

När vi målar hoppets bilder motver-
kar vi handlingsförlamning och upp-
givenhet för att i stället stärka vår ge-
mensamma förmåga att åstadkomma 
förändring. En kyrka för hela livet där 
mötet med Jesus förvandlar, mig, dig 
och världen är Equmeniakyrkans vi-
sion. Mötet med Jesus förvandlar mig 
så att jag vågar förändring och börjar 
vandra i riktning mot ett gott förval-
tarskap av skapelsen. Tillsammans 
kan vi förvandlas så att kraftfulla po-
litiska beslut tas för att styra om till 
ett hållbart samhälle i en förvandlad 
värld. Både du och jag vill överlämna 
en god jord att leva på till allas våra 
barn och barnbarn. Ett liv där vi lever 
inom de planetära gränser som den av 
Gud skapade jorden ger oss.

Lennart Renöfält

Texten ovan är ett utdrag ur Renöfälts artikel. 
Läs hela på www.equmeniakyrkan.se/wp-con-
tent/uploads/2019/01/171107-hela-skapelsen-
ropar-teologi-for-forsamlingsbruk-.pdf

Kaffedrickardagen
World Fairtrade Challenge eller stora Kaffedrickardagen är 
från början en kampanj som samlat deltagare runt om i Sve-
rige för att dricka Fairtrade-kaffe och te. Nu har kampanjen 
klivit upp en nivå och blivit en global kampanj. 2017 fikade 
över 2 miljoner i ett 20-tal länder under World Fairtrade 
Challenge. I år infaller detta 9-12 maj och i Betlehemskyr-
kan inbjuder vi till Kaffedrickardag torsdagen den 9 maj 
kl 15-17. Kom till Sturegården för dricka en kopp gott kaffe 
eller the med en kaka till, allt Fairtrade-märkt naturligtvis. 

Väljer du Fairtrade-märkt skapar du möjligheter 
till förändring. Du bidrar till att odlare och anställda, 
med egen kraft, kan förbättra sina arbets- och 
levnadsvillkor. För vägen ut ur fattigdom är en 
hållbar handel, som leder till ekonomisk, social och 
miljömässig utveckling. Det börjar med Fairtrade!

Läs mer på fairtrade.se

Milien Idely Papito
Bananodlare, Dominikanska republiken

DET BÖRJAR

MED FAIRTRADE!

Hela skapelsen ropar  - Diakoni i klimatfrågans perspektiv 



Vi samlas till bön

Måndagar kl 16.00 Bön i Betania
Tisdagar kl 18.00 Vesper i Betania
Onsdagar kl 18.30 Bön i fastan i Betlehem
Torsdagar kl 8.30 Morgon med Gud i Betania

Vi samlas till Bibelsamtal
Måndagar ojämna veckor kl 18.00 Under Ytan - samtal 
om kommande söndags predikotext i Betlehem.
Tisdagar en gång/månad kl 14.00 Utan religiösa glasö-
gon i Betlehem.
Torsdagar kl 19.00 Hesekiel i Betania (se nedan)

Hesekiel, profet för vår tid
-En studie i tre delar - 
Betaniakyrkan, Venavägen 21

Torsdag 14 mars kl 19.00 – 21.00
VARFÖR just Hesekiel? - en 
överblick. 
Calle Malmgren

Torsdag 28 mars kl 19.00 – 21.00
Nedslag - angeläget budskap.  
Björn Svärd, kyrkohistoriker, 
präst

Torsdag 11 april kl 19.00 – 21.00
Vad säger Hesekiel oss i vår tid och situation? 
Lennart Boström, lärare i Gamla Testamentet   
Vi lever i en värld i omvandling. Den tekniska utveck-
lingen gör ständigt nya erövringar på gott och ont. Sociala 
medier suddar ut både avstånd och gränser på gott och ont. 
Klyftorna mellan rik och fattig blir allt större och nationa-
lism och maktstyre tar allt större plats.
Hur ska vi som kyrka och kristna förhålla oss till en om-
värld som är på väg att förändras så snabbt att en allt större 
vilsenhet håller på att breda ut sig och leder till att vi blir 
allt mer självupptagna.
Hesekiel är en utmanande bok i Gamla Testamentet. Myck-
et är svårt att förstå, men profeten Hesekiel talar i en tid där 
vi på många sätt kan känna igen vår egen. 
Det borde vara ett varningstecken för oss alla. Hur möter 
vi denna förändring? 
Om du känner samma oro för samhällsutvecklingen som 
så många andra och samtidigt har samma hopp, hoppet att 
Guds församling har en förnyad kallelse till att vara kyrka 
för de svaga och utsatta, då behöver vi tillsammans försöka 
förstå vad Hesekiel vill säga till oss idag. 
Kom och var en del av denna satsning för framtiden!

Calle Malmgren
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Tisdagsprogram

5 mars  14.00 i Betlehem
Berättelsen om varför vi stressar upp oss trots att vi 
har förmånen att vara äldre.  
Tomas Danielsson. 
Skjuts från Betania 13.40

12 mars 14.00 i Betania
Att söka sina rötter genom släktforskning
Calle Malmgren. 

2 april  14.00 i Betlehem
Berättelsen om när riksarkivet höll på att gå under i 
Hjälmaren 
Håkan Henriksson Plats Betlehem
Skjuts från Betania 13.40

9 april 14.00 i Betania
Noomi Bjerså ”bjuder fyra människor på middag”

14 maj 14.00 i Betania
Afternoon tea (eller kaffe)
Vid varmt väder utomhus. 

Pilgrimsvandringar 
Pilgrim i parken
Tre torsdagskvällar i maj, 9:e, 16:e och 23:e kl. 19-20 är du 
välkommen till Pilgrimsvandring i vår vackra stadspark. 
Samling vid entrén, Kristinagatan 6. 

Pilgrimsvandring för Fred 
Nätverket ”Tro möter tro” inbjuder dig till en Pilgrims-
vandring för Fred den 11 maj. Vi startar kl 10.00 och av-
slutar med lunch tillsammans på lämpligt ställe. 
Mer information kommer.

Pilgrim i Sta´n
Pilgrim i Sta´n har det här året Förändring som huvudte-
ma. Under dagarnas vandring och kvällarnas föreläsningar 
kommer vi att ta upp ämnen som anknyter till ”Samhälle i 
förändring” ”Tro i förändring” ”Klimat i förändring”. 
Mer information kommer inom kort och i nästa försam-
lingsblad, men boka redan nu in dagarna 12-16 juni. 



Mars
1 Fre  17.00 Världsböndagen i Katolska kyrkan
3 Sön  10.00 Nattvardsgudstjänst Paul Enlund  
   12-14 Språkcafé (se notis sid 9)  
4 Mån  18.00 Inspiration inför gudstjänst i Betania 
5 Tis  14.00 Äntligen Tisdag - Café i Betlehemskyr-
   kan med Tomas Danielsson, stressforskare 
9 Lör  10.30 Sångandakt på Klosterbacken
10 Sön  10.00 Gudstjänst Roger Samuelsson, 
   Svart På Vitt   
11 Mån  15.00 Eftermiddagskaffe och Bön i Betania 
12 Tis  14.00 Café Tisdag - Att söka sina rötter ge-
   nom släktforskning. Calle Malmgren  
14 Tor  19.00 Bibelstudium  utifrån profeten Hesekiel. 
   Calle Malmgren (se notis sid 5)
17 Sön  16.00 Sånggudstjänst Katarina Linderborg,
    Kören Gott o blandat 
    Språkcafé inställt    
18 Mån  18.00 Inspiration inför gudstjänst i Betania 
19 Tis  10.00 Närkepoeter 
24 Sön  10.00 Gudstjänst 
   Björn Svärd, Kristina Mattsoff
26 Tis  10.00 Sångandakt på Norrby Senior
26 Tis  14.00 Stick-Café 
28 Tor  Bibelstudium  utifrån profeten Hesekiel. 
   Björn Svärd (se notis sid 5)
31 Sön  9.40 Skjuts från Betania 
   10.00 Gudstjänst i Betlehemskyrkan
   Rune W. Dahlén, Katarina Linderborg, Paul 
   Enlund, Anna Maria Hedin. Bön och offerdag 
   för pastors- och diakonutbildningarna. 
   Kyrkkaffe (se notis sid 9)    
   11.30 Olika bakgrund – gemensam framtid. 
   Vad vi idag kan lära oss av historien för att möta
   framtiden. Seminarium med Rune W. Dahlén  
   Språkcafé inställt  
  
April 
2 Tis  14.00 Äntligen Tisdag - Café i Betlehemskyr-
   kan med Håkan Henriksson. Berättelsen om när 
   Riksarkivet höll på att gå under i Hjälmaren.   
7 Sön  10.00 Nattvardsgudstjänst Paul Enlund, 
   Konrad Olausson 
8 Mån  15.00 Eftermiddagskaffe och Bön i Betania 
9 Tis  14.00 Café Tisdag. Noomi Bjerså ”bjuder fyra 
   människor på middag”    
11 Tor  Bibelstudium  utifrån profeten Hesekiel.  
   Lennart Boström (se notis sid 5)   

13 Lör  10.30 Sångandakt på Klosterbacken
14 Sön  10.00 Gudstjänst Roger Samuelsson   
16 Tis  10.00 Närkepoeter 
   18.30 Påskkören övar alla välkomna  
18 Tor  19.00 Skärtorsdagsmässa i Taizé-anda. 
   Paul Enlund, Roger Samuelsson m fl. 
19 Fre  10.00 Långfredagsgudstjänst - Korset  
21 Sön  10.00 Påskdagsgudstjänst 
   Paul Enlund, Påskkören    
22 Mån  18.00 Annandagsgudstjänst 
   i Närkes Kil Roger Samuelsson  
23 Tis  10.00 Sångandakt på Norrby Senior
28 Sön  10.00 Gudstjänst Emanuel Strandh 
   Offerdag för mission i Sverige.  
  
Maj
5   Sön  10.00  Nattvardsgudstjänst Paul Enlund. 
   Marcus Samuelsson  
9  Tor  19.00 Pilgrim i parken (se notis sid 5)
11 Lör  10.30 Sångandakt på Klosterbacken 
12  Sön  10.00 Gudstjänst Roger Samuelsson. 
   Kristina Gyllander och Ingela Reinholdsson 
13  Mån  15.00 Eftermiddagskaffe och Bön i Betania 
14  Tis  14.00 Café - Tisdag: Afternoon-tea
16  Tor  19.00 Pilgrim i parken (se notis sid 5) 
19  Sön  16.00 Sånggudstjänst med läsarsånger. 
   Lasse Svensson, SFA och Paul Enlund m fl.  
   Språkcafé inställt    
23  Tor  19.00 Pilgrim i parken (se notis sid 5) 
25  Lör  17.00 ”Ordens musik” Konsert och afternoon
   tea med KFUM Voxette. 100:-  (Se affisch)
26  Sön  10.00 Gudstjänst Emanuel Strandh, Voxette 
28  Tis  10.00 Sångandakt på Norrby Senior  
30  Tor  07.00 Gökotta vid Venastugan på 
   Kristi Himmelfärdsdag med Olaus Petri förs. 
30 Tor – 2 Sön Kyrkokonferens i Jönköping
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Betaniakyrkan
Program

Varje vecka i Betaniakyrkan
Måndagar kl 16.00, Bön i Betania 
Tisdagar kl 18.00, Vesper 
Torsdagar kl 8.30, Morgon med Gud - andakt 
och förmiddags-café 
Fredagar kl 14.00, Betania-akvarellen
Söndagar 12.00 Språkcafé   
Kyrkkaffe - serveras efter varje gudstjänst
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Betlehemskyrkan
Program

Mars
1 Fre  17.00 Världsböndagen i Katolska kyrkan
3 Sön  11.45-12.15 Sopplunch 
   12.30 Årsmöte
   16.00 Årshögtid Katarina Linderborg, Kören, 
   Kersti Esselwall-Smårs, Maria Björkqvist
4 Mån  18.00 Inspiration inför gudstjänst i Betania
5 Tis  14.00 Berättelsen om varför vi stressar upp
    oss trots att vi har förmånen att vara äldre. 
   Tomas Danielsson
6 Ons  18.30 Bön i Fastan (se notis sid 3)
10 Sön  10.00 Nattvardsgudstjänst Katarina Linder-
   borg, Hanna Karin Lundblad, Niklas Eriksen
11 Mån  18.00 Under Ytan Soppa och Bibelsamtal
12 Tis  14.00 Akvarellmålning
   14.00 Café Tisdag i Betania Att söka sina röt-
   ter ge nom släktforskning. Calle Malmgren
13 Ons  18.30 Bön i Fastan
17 Sön  10.00 Gudstjänst Katarina Linderborg, 
   Bk Blås, Magnus Jonzon
18 Mån  18.00 Inspiration inför gudstjänst i Betania
19 Tis  14.00 Utan religiösa glasögon 
20 Ons  18.30 Bön i Fastan
24 Sön  10.00 Gudstjänst Ulf Schöier, Peo Sidblad, 
   Maria Björkqvist
25 Mån  18.00 Under Ytan Soppa och Bibelsamtal
26 Tis  14.00 Akvarellmålning
27 Ons  18.30 Bön i Fastan
31 Sön  10.00 Gudstjänst Rune W. Dahlén, Katarina 
   Linderborg, Paul Enlund, Anna Maria Hedin.
   Bön och offerdag för pastors- och diakonutbild-
   ningarna. Kyrkkaffe (se notis sid 9)
   11.30 Olika bakgrund – gemensam framtid. 
   Vad vi idag kan lära oss av historien för att möta
   framtiden. Seminarium med Rune W. Dahlén

April
2 Tis  14.00 Berättelsen om när riksarkivet höll på
    att gå under i Hjälmaren Håkan Henriksson
3 Ons  18.30 Bön i Fastan
4 Tor  13.00 Arbetsdag ute o inne (se notis sid 9)
7 Sön  10.00 Nattvardsgudstjänst 
   Katarina Linderborg, Marie Gyllander, Eva och 
   Roger Samuelsson.
8 Mån  18.00 Under Ytan Soppa och Bibelsamtal
9 Tis  14.00 Akvarellmålning
   14.00 Café Tisdag i Betania Noomi Bjerså 
   ”bjuder fyra människor på middag” 
10 Ons  18.30 Bön i Fastan 

11 Tor  19.00 Klimatfasta - ett träningsläger för om-
   vändelse och hopp Lennart Renöfält (se notis sid 2)
14 Sön  10.00 Gudstjänst Per Söderberg, 
   Gunilla Ekelund, Maria Björkqvist
15 Mån  19.00 Passionsandakt i Betlehemskyrkan. 
16 Tis  14.00 Utan religiösa glasögon
   19.00 Passionsandakt i Nikolai kyrka
17 Ons  19.00 Passionsandakt i Betlehemskyrkan
18 Tor  19.00 Getsemanestund med nattvard 
   Katarina Linderborg, Maria Björkqvist 
19 Fre  10.00 Långfredagsgudstjänst 
   Katarina Linderborg, Maria Björkqvist 
21 Sön  10.00 Påskdagsgudstjänst 
   Katarina Linderborg, kören, Kersti Esselwall-
   Smårs, Essen Ledstam, Maria Björkqvist 
   14.00 Ekumenisk gudstjänst på Stortorget
23 Tis  14.00 Akvarellmålning
27 Lör  10.00 Upptäck NU! (se notis sid 9)  
28 Sön  10.00 Gudstjänst Katarina Linderborg, 
   Anders Eklund, Ulf Schöier. 
   Bön och offerdag för mission i Sverige
29 Mån  18.00 Under Ytan Soppa och Bibelsamtal

Maj
5 Sön  10.00 Gudstjänst 
   Katarina Linderborg Niklas Eriksen
9 Tor  15.00 Kaffedrickardagen (se notis sid 4)
   19.00 Pilgrim i parken (se notis sid 5)
11 Lör  10.00 Pilgrimsvandring för fred (se notis sid 5)
12 Sön  10.00 Nattvardsgudstjänst 
   Katarina Linderborg, Reidun Carlsson. 
   Församlingsmöte
14  Tis  14.00 Café - Tisdag i Betania. Afternoon-tea
 16 Tor  19.00 Pilgrim i parken (se notis sid 5)
19 Sön  10.00 Gudstjänst Paul Enlund, 
   Ewa Felle-Persson, Maria Björkqvist 
22 Ons  19.00 Vårcaprice
23 Tor  19.00 Pilgrim i parken (se notis sid 5)
26 Sön  10.00 Gudstjänst för SMÅ och stora 
   Katarina Linderborg, Sturekören, 
   Kersti Esselwall-Smårs
30 Tor – 2 Sön Kyrkokonferens i Jönköping

Varje vecka i Betlehemskyrkan
Tisdagar    10.00 Äntligen Tisdag!
Onsdagar   15.30 Sturekören
       17.30 Bk blås
       19.30 Körövning
Kyrkkaffe - serveras efter varje gudstjänst
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Örebro Kristna Samarbetsråd - ÖKS 
har sedan länge varit en mötesplats 
för de flesta kyrkor och församlingar 
i Örebro. I Örebro finns idag mer än 
30 kyrkor/församlingar. Det kan ses 
både som en tillgång och som ut-
tryck för splittring. ”Kyrkolandska-
pet” har förändrats mycket under de 
senaste decennierna bl.a. till följd av 
invandring till landet men också som 
konsekvens av församlingsbildningar 
utifrån nyare trosriktningar. Som äld-
re frikyrkor har vi fått konkurrens som 
inneburit att vi haft svårt att växa.

I och med förberedelserna för kyrko-
konferensen år 2010 i Örebro träffades 
personer från Baptistsamfundet, Me-
todistkyrkan och Missionskyrkan allt 
oftare till olika gemensamma möten 
och samlingar. Framförallt gällde det 
ordförande och pastorer. Vi började 
inse att vi hade mer gemensamt än vad 
vi kanske trodde från början. Det kan 
naturligtvis ses som en stor tillgång att 
vara, som vi var då, sex församlingar 
inom samma kyrkogemenskap. Nu 
ett decennium senare är vi fem för-
samlingar och flera har starkt vikande 
medlemstal och höga medelåldrar.
Risker finns att vi blir utarmande när 
vi blir färre och inte orkar med uppgif-
ter som vi vill och ser angelägna.
I ungefär 5 år har församlingarna i 
Betania- och Betlehemskyrkan fört 
närmare samtal om hur vi kan hjälpa 

och stötta varandra. Detta på grund av 
minskat medlemsantal och åldrande 
församlingar och ett allt mer komplext 
livspussel för många. Vi jobbar allt 
längre och vi förväntas inom familjen 
hjälpa till, stötta och vara tillgäng-
liga för både barn och barnbarn och 
barnbarnsbarn på ett helt annat sätt än 
förr. 

Hur kan vi då hjälpa och stötta varand-
ra som församlingar och församlings-
ledningar? Tidigt möttes vi till Vi-
sionsgudstjänster med efterföljande 
samtal – ett par ggr per termin. Vi har 
också sedan några år ett gemensamt 
församlingsblad som kommer varje 
kvartal, gemensamma höstupptakter 
och ett fåtal gemensamma gudstjäns-
ter per år. Vi har samtalat vid våra 
församlingsmöten ett antal gånger och 
funderat över framtiden.
Under dessa senare år har våra AU (4 
ordförande och 2 pastorer) träffats ett 
par gånger per termin, verksamhets-
råd/glokala råd och styrelse/försam-
lingsledning har träffats några gånger 
för att se hur vi kan samordna våra 
verksamheter och gudstjänstliv, utan 
att ge upp det ansvar vi känner för 
våra respektive stadsdelar. 

Vid årsmötet år 2018 togs beslut av 
båda våra församlingar att vi på sikt 
vill gå samman till en församling. 
Styrelse/församlingsledning fick i 
uppdrag att leda det arbetet vidare. I 

november, samma år, hade vi vårt för-
sta gemensamma församlingsmöte, 
där ett 60 tal personer deltog från våra 
båda församlingars gemenskaper. Det 
blev stundtals en livlig och känslo-
styrd debatt med mycket fokus på våra 
kyrkobyggnader och fastigheter. Det 
rapporterades även från de delar av 
vår gemenskap där ett utvecklat sam-
arbete pågår och där samtal pågår om 
inledande samarbeten. Flera uttrycker 
en glädje i att mötas och tänka fram-
åt. Det tydligaste önskemålet som då 
kom fram var att fira fler gudstjänster 
tillsammans. 

Våra pastorer tog önskan om fler ge-
mensamma gudstjänster på allvar och 
lade ett förslag om att vi under sep-
tember månad till och med november 
månad år 2019 ska fira gudstjänsterna 
tillsammans. Varannan vecka i Beta-
nia och varannan vecka i Betlehems-
kyrkan. Tillfällen då även omsorgs-
grupperna/servicegrupperna kan få 
arbeta tillsammans. 
Förslaget har presenterats i styrelse/
församlingsledning, AU, VR/GR och 
har där stötts och blötts men fått klar-
tecken för en provperiod som sedan 
ska utvärderas. Vi har ansett att det 
är dags att testa ”på riktigt” det beslut 
som togs på förra årsmötet och efter 
flera års ”närmanden”. 

Vi som är eller har varit ordförande 
tillsammans under den här tiden har 
drivits av att vi behöver göra något nu, 
medan vi orkar och att vi fått det i upp-
drag av våra församlingar. Något som 
ska göra att Guds verk ska kunna fort-
sätta ”på” norr och ”på” öster i Öre-
bro. Arbetet framåt kommer troligen 

Nulägesrapport med lite historik från fyra ordförande
Medlemmarna i Betlehemskyrkan och Betaniakyrkan träffades årligen 
redan för cirka 20–25 år sedan. Då var det ”missionare” och ”baptister” 
som tillsammans ville fira delar av påskens gudstjänster tillsammans. 
Körerna sjöng tillsammans under gemensam ledning av respektive 
församlings musikledare. På den tiden var det kanske ett stort steg 
att mötas på det sättet över samfundsgränser. Olika men ändå lika.
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inte att se helt lika ut som idag, men 
vi har aldrig tänkt eller sagt att vi ska 
lägga ner eller stänga någon av våra 
kyrkor i nuläget. Det är än så länge 
framtidsfrågor, vad vi gör med våra 
fina kyrkobyggnader.
Vi har heller inte sagt att vi ska välja 
bort människor på norr eller öster. Vi 
har aldrig tänkt tanken eller sagt att 
det här gör vi för att det ska bli sämre 
för oss i den här gemenskapen utan 
tvärtom en utökad gemenskap med 
mer kraft att göra något tillsammans.

Vad kan vi vinna på att gå samman/
samarbeta? 
I en gemensam församling kan våra 
anställda bli ett kollegium och inspi-
rera varandra. De kan också stötta var-
andra vid eventuella kriser och prob-
lem. Detta kan förhindra perioder av 
sjukdom och utbrändhet. 
I församlingsarbetet behövs många 

frivilligbetare! Det går åt färre leda-
möter till en styrelse/församlingsled-
ning än två.
Det är lättare att få en kassör än två. 
Att vara kassör i dag handlar inte bara 
om att samla kvitton och bokföra! Det 
är skatter och löneutbetalningar mm. 
Allt är mer komplext nu än förr. 

Andra möjligheter att hjälpas åt skulle 
kunna vara att: 
”Evangelister” hjälps åt både på Norr 
och Öster, istället för att ingen orkar ut 
någonstans
Fastighetsskötare tar ”hand” om båda 
kyrkorna
Mötesledare hjälps åt med gudstjäns-
ter
Goda gåvor kan användas på fler stäl-
len.

Hilding Carlson, Reidun Carlsson, 
Per Lord, MajLis Morhed Hultvall

Språkcafé i Betania
Språkcafé fortsätter som vanligt kl. 
12-14 varje söndag i Betaniakyrkan 
(inställt de söndagar vi inte har för-
middagsgudstjänst). Kom gärna och 
var med – en chans att träffa nya män-
niskor!

Söndagsöppet på Porten
Vi fortsätter satsningen att hålla öp-
pet vissa söndagar på Porten även i 
vår. Det är ett fint tillfälle att engagera 
sig för sina medmänniskor och sam-
tidigt träffa nya bekanta under lediga 
former. Vill du vara med? Kontakta 
Emanuel Strandh på emanuel@beta-
niakyrkan.se!

Upptäck Nu!
Även denna termin inbjuder vi barn 
och vuxna tillsammans till en utflykts-
dag med aktiviteter inspirerade av 
equmenia-scout. Vart vi kommer att 
bege oss den här våren vet vi inte än, 
men datumet blir den 27 april kl 10-
13. Boka in det redan nu och håll utkik 
efter mer information framöver. 

Olika bakgrund – gemensam framtid. Vad vi idag kan 
lära oss av historien för att möta framtiden.

Rune W Dahlén, pastor och lektor i his-
torisk teologi vid THS gästar oss den 31 
mars. 
Betlehem och Betania samlas till ge-
mensam gudstjänst kl 10.00 i Betle-
hemskyrkan där Rune predikar och efter 
ett förstärkt kyrkkaffe talar Rune om 
baptisternas och missionskyrkans histo-
ria. Det är viktigt att veta vilka rötter vi 
har inför den gemensamma framtid som 
vi planerar för. 
Den dagen har vi också bön- och offer-
dag för diakon- och pastorsutbildning-
arna. 

Arbetsdag ute och inne
Torsdag 4 april kl 13.00 tar vi kraft-
tag i Betlehemskyrkan och gör kyrkan 
riktigt fin både ute och inne. Vid träf-
fen för Omsorgsgruppledare talade vi 
om  att det är roligare att jobba tillsam-
mans. Det är dagtid en vanlig vardag, 
vilket gör att de som arbetar har svårt 
att komma ifrån, men de allra flesta i 
församlingen är daglediga, och det är 
roligare att städa när det är ljust. Då 
ser man hur fint det blir! 

Efterlysning Lakan
Under förmiddagarna på Äntligen 
Tisdag! har vi börjat att riva lakan 
till förband som kommer att skickas 
till Kongo. Därför ber vi dig som har 
gamla slitna lakan hemma i gardero-
ben att lämna in dem till Betlehems-
kyrkan, så kommer de att få nytt liv. 
Du är också välkommen att sitta med 
och hjälpa till att riva och rulla för-
band. Vi startar kl 10 på tisdagar med 
förmiddagsfika. 
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Genom våra missionärer får vi ta 
emot hälsningar från Equmeniakyr-
kans arbete i Kongo Kinshasa. Fa-
miljen David och Jesica Eriksson 
som sina barn Cessia, Benaja och 
Nathanael reste ut i slutet av augusti 
ger oss hälsningar. David och Je-
sica besökte Betaniakyrkan i somras.  

Väl på plats var det mycket förbere-
delser för familjen att komma i ord-
ning. Deras andra nyhetsbrev skrevs i 
väntan på att de av ösregn 
översvämmade vägarna 
skulle släppa fram delta-
garna till söndagens guds-
tjänst. Mycket av verksam-
heten har färgats av höstens 
oroligheter kring det av Ka-
bila uppskjutna president-
valet. David har bland an-
nat arbetat med att ge stöd 
för ett utvecklingsprojekt 
BADECOM. Han har ock-
så varit rådgivare åt kyr-
koledningen i Semendua.  
David berättar också att det 
svåraste att tackla har varit 
en seglivad infektion som 
Jesica drabbats av. Hennes arbetsin-
sats har begränsats till franskastudier 
och att träffa kvinno- och familjede-
partementets ansvariga.
Hon har också påbörjat sina komp-
letterande studier för att bli ordine-
rad till pastor i årets kyrkokonferens. 
David avslutar höstbrevet med orden;  
”Det som rent konkret hunnits med 
under denna långa soppa av tyfoid är: 
1. Skapandet av en plan för projektby-
rån Badecoms uppstart.  
2. Arbete med ett eventuellt komman-
de projekt för att skydda regnskogen 
och ursprungsbefolkningen i Mimia-
trakten,  

3. Koordinering av arbetet i Semendua 
för de föräldralösa barnen samt plane-
ring och koordinering av hundraårsju-
bileet för Baptistsamfundets start av 
missionen i detta område.”  

Jesica och David vädjade också i höst-
brevet om förbön för det presidentval 
som stundade – att det skulle bli demo-
kratiskt, rättvist och lugnt och att Je-
sica skulle blir frisk från sin infektion.  
Till sist konstaterades att regnet som 

fortfarande öste avgjort saken - det 
blev ett nyhetsbrev men ingen guds-
tjänst den dagen. 

Nyåret 2019 har inneburit att ett visst 
lugn kommit efter presidentvalet. Un-
der den värsta oron fick familjen vistas 
i Brazzaville under fem veckor. David 
och Jesica reflekterar över de bekym-
mer som möter dem ”som vita” bland 
alla kongoleser. 

”Tyvärr så går det ganska så mycket 
energi åt att hela tiden hålla på att för-
handla med folk om pengar då så fort 
de ser oss försöker hitta på nya saker 
som skall betalas. I Bandundu så har 

vi en pastor som hjälper oss med att 
förhandla ner alla priser vad det gäller, 
el, hyra, osv. Vi måste påminna oss 
själva hela tiden om hur deras egna 
situationer ser ut och hur stor denna 
fattigdom är som omringar oss här i 
Kongo för att själva inte bli sura eller 
bittra på detta ständiga sökande efter 
pengar från olika håll.”

Jubileum - 100 år i Bendela.
Jesica mår nu bättre och man har 

nu äntligen kunnat besöka 
Bendela och IBB (pastor-
skolan). David skriver:  
”Det var väldigt roligt att få 
träffa alla där och se hur de-
ras situation är på plats, möj-
ligheter och behov. Det kän-
des fint att kunna få hälsa på 
dem och skaka deras händer 
och visa på att varken vi eller 
Equmeniakyrkan har glömt 
bort dem. I augusti detta år 
kommer vi tillsammans med 
folket här få fira Svensk och 
Kongolesisk historia. Det 
blir i år 100 år sedan de första 
modiga Svenska missionä-

rerna kom för första gången i Bendela 
och området där. Vi kristna från Sve-
rige har mycket historia här i Kongo 
som man kan vara stolt över. Men vi 
måste på nytt utmanas i Sverige när 
det handlar om mission så att historien 
inte slutar här utan fortsätter framåt. 
Denna fest måste firas och vi minnas 
våra gemensamma samarbeten och 
vår vänskap som började för hundra år 
sedan och fortfarande pågår.”   

Sammanställt av
Paul Enlund

Vi fortsätter med glimtar från olika missionsländer. Den här gången är det en hälsning från fam-
iljen Eriksson som bor och arbetar i Kongo Kinshasa.
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Församlingsföreståndare/Pastor
Katarina Linderborg
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katarina.linderborg@telia.com
Ledig dag: Fredagar

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

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

Manusstopp nästa blad: 7 maj

All kultur och studieverksamhet sker i 
samband med Studieförbundet Bilda

Sjukhuskyrkan
Sjukhuspastor
Jonas LundKvist
Tel 019 - 602 23 50
jonas.lundkvist@regionorebrolan.se

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

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

Bön och Offerdagar
För diakon – och pas-
torsutbildningen 
31 mars 
För mission i Sverige 
28 april

På www.gudstjänst.se 
hittar du Bibeltexter för 
respektive söndag, 
psalmförslag och 
Equmeniakyrkans förböns-
kalender. 



Från Fikonlöv till sprängfyllda garderober
Jag har 16 klänningar, 11 kjolar och 
ett otal antal byxor, skjortor, tröjor, 
kavajer, koftor m.m. och ändå kan 
jag öppna garderobsdörren, titta in 
där och säga: ”Jag har ingenting att 
ta på mig.” En del av det som hänger 
där har ”krympt” i garderoben, men 
det får hänga kvar till den dag, i nå-
gon obestämd framtid, när jag gått 
ner de kilo som behövs för att komma 
i kläderna igen. Jag vet med mig att 
sannolikheten är väldigt liten att den 
dagen någonsin kommer, ändå hänger 
kläderna kvar. 
Därför var det intressant att se ut-
ställningen ”Rädda världen stygn för 
stygn” i Wadköping där jag bland 
mycket annat lärde mig att 58% av 
den svenska kvinnans garderob består 
av plagg hon inte har haft på sig det 
senaste året. Jag insåg att jag är nog 
ganska normal. 

Strax innan Adam och Eva klädde sig 
i fikonlöv som de fäste ihop och band 
runt höfterna, hade de fått uppdraget 
av Gud att bruka och vårda skapelsen. 
När man läser skapelseberättelserna 
i början av Bibeln så är det en fan-
tastiskt vacker skildring av naturen. 
Träd, örter, fåglar, havsdjur, boskap, 
vilda djur av allehanda arter finns där 
och mitt i paradiset rinner en flod som 
delar upp sig i fyra armar. Det är en 
beskrivning av naturen när den är som 
vackrast. Och lovsången över natu-
ren, den kan vi stämma in i åtskilliga 
gånger under årets gång. När vi ser 
den vita, fluffiga, nyfallna snön som 
lyser upp de mörka vinterdagarna. 
Vårblommorna som tittar fram, några 
kan inte ens vänta tills snön smält bort 
ordentligt, och fåglarna som återkom-
mer till Norden och väcker oss tidigare 
och tidigare med sin sång, gör också 
oss sångsugna. Sommaren med soliga 
fina dagar som vi kan tillbringa på 
badstranden och sedan varma, ljumma 

kvällar då vi kan vara ute hur 
länge som helst och bara njuta 
(om inte myggen är ivägen). 
Sen kommer hösten med en 
stor färgexplosion samtidigt 
som vi kan ta vara på frukt och 
bär som finns på alla de träd 
och buskar som Gud skapade 
en gång. Naturen är bedårande 
vacker och den ger läkedom 
för själen. Vi är skapade att 
vistas ute i Guds fria natur. 

Tyvärr har vi inte bara brukat 
och vårdat vår jord, vi har också för-
brukat och vanvårdat den på många 
sätt. I början av industrialiseringen 
var vi så glada över alla nya innova-
tioner som kom att vi inte tänkte på 
hur det påverkar människor, djur och 
natur. Idag har vi mer kunskap om 
detta, men det är svårt att ”backa ban-
det” och leva på ett mer hållbart sätt. 
För att tillverka ett par jeans går det 
åt 800 gram bomull, 2 kilo kemikalier 
och 10.000 liter vatten, det tänker man 
inte på när man köper ett par jeans för 
några hundralappar i affären. Och vi 
behöver köpa kläder, tiden med fikon-
löv runt höfterna är sedan länge förbi, 
men vi kanske inte behöver köpa nytt 
hela tiden. Det återvunna plagget blev 
ju årets julklapp 2018, vi borde ta en 
extra titt i garderoben innan vi går 
till affären. Det kanske hänger något 
långt därinne som du glömt bort, då 
blir det ju som nytt igen. Eller besök 
en secondhand-affär och se om du kan 
hitta något där. Vi har, trots allt, bli-
vit mer medvetna om klädesindustrins 
påverkan på klimatet; 2018 minskade 
klädhandeln i Sverige med 2,8%, det 
är en bit på väg. Men ibland behöver 
man köpa nytt också, då är det viktigt 
att man vet att det man köper är fram-
ställt på ett så hållbart sätt som möjligt 
för miljön.

Romarbrevet 8:19-21 kallas för den 
tredje skapelseberättelsen. Där står 
det: ”Ty skapelsen väntar otåligt på 
att Guds söner skall uppenbaras. Allt 
skapat har lagts under tomhetens väl-
de, inte av egen vilja utan på grund 
av honom som vållade det, men med 
hopp om att också skapelsen skall be-
frias ur sitt slaveri under förgängelsen 
och nå den frihet som Guds barn får 
när de förhärligas.”
Denna tredje skapelseberättelse, den 
talar om den medskapande männis-
kan. Den handlar om den nya skapel-
sens människa, den som är Guds av-
bild och medarbetare. Naturen väntar 
på att denna människa ska ta täten mot 
framtiden. Ordagrant står det att ”ska-
pelsen står på tå” och väntar. Här är 
det nämligen en annan tågordning för 
händelserna än de första skapelsebe-
rättelserna i 1 Moseboken. I de första 
kommer naturen först och människan 
sist. I den tredje går människan först. 
Det är dags att vi tar vårt ansvar och 
går först. Att vi vårdar och brukar vår 
jord så att den blir lika vacker för kom-
mande generationer att bo på, som den 
varit för oss. 

Ett ynka litet strå till stacken som jag 
tänker dra, är att i första hand leta i 
garderoben än i affären, när jag behö-
ver något att sätta på mig. 

Katarina Linderborg. 


