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Sommaren är tiden då inget är sig likt, det är Förändringens tid. Vi firar gudstjänst tillsammans med de
andra Equmeniakyrkorna i Örebro från Midsommar och juli ut, de samlingar vi brukar ha i kyrkan har
sommarlov, men istället samlas vi i andra sammanhang, gärna utomhus. Några åker från sta´n, andra
trivs bäst hemma.
Det här programbladet har ett förändrat upplägg, alla gudstjänster och Sommarkvällarna i Haga hittar du
på sidan 5. Övriga samlingar i Betania och Betlehem hittar du på sid 7.
Under fastan 2019 utlyste Equmeniakyrkan ”Klimatfasta”. Flera valde att på olika sätt delta. Hur gick
det? Det funderar Paul och Helen över nedan. Många valde att äta mer vegetariskt. Det kan man fortsätta
göra även efter fasteperioden. På sidan 3 delar Kerstin Gustafsson och Sören Alnehill med sig av några
recept på vegetariska rätter.

Klimatfasta 2019 - Nya vyer och vanor....

Ett samtal över köksbordet hos Paul Enlund, pastor i Betaniakyrkan och Helen Friberg, Regional kyrkoledare i Equmeniakyrkans region Svealand.
Paul: Som församling och kyrka delar vi en växande oro för
världens klimat. Extremväder
med torka, bränder, orkaner
och översvämningar förväntas öka. Allt fler talar om både
personligt och gemensamt/politiskt ansvar för vår framtid.
För vår kyrka har våndan lett till
ett initiativ att fasta för klimatet.
Hur har tankarna gått i kyrkoledningen?
Helen: Det har varit uppenbart
att dessa frågor skulle aktualiseras.
Kyrkoledningen fann det möjligt att
låta årets påskfasta kombinera dessa
tankar. Klimatfastan kunde utöver de
fyrtio fastedagarna dessutom bli en
start på ett nytt tänkande.
Paul: Bibeln talar om att himmel och
jord kommer gå under. Varför ska kyrkan arbeta för att ”rädda jorden”?
Helen: Vi lever i och av den värld som
Gud har skapat. Genom Bibeln finns
budskapet att människan har att värna
och förvalta skapelsen. Reformatorn
Martin Luther formulerade sig så; ”Om
så jorden skulle gå under i morgon så
vill jag idag plantera mitt äppelträd” –
Att nonchalera klimathotet skulle vara
ett svek mot kommande generationer
och vara en kränkning mot Gud själv.
Paul: Fasta leder i vanliga fall tankarna
till att avstå från föda. Moderna hälsotrender och även invandrare med rötter
i ortodox, katolsk eller muslimsk tradition har i det sitt självklara fokus för
fasta. Är det något som vår klimatfasta
har släppt?
Helen: Vi har mycket att lära av andra
traditioner och fasta har förstås med
kroppen att göra – att avstå från mat
sätter fokus på vad vi äter eller inte
äter. Att helt eller delvis avstå föda har

gett dig mer personligt?
Helen: Jag har fått nya tankar
kring bekvämlighet och tidsanvändning. Jag upptäckte t.ex.
möjligheten att ta långfärdsbuss vissa sträckor. För min
personliga del blev detta att
delvis avstå från mat en betydelsefull utmaning.

förstås varit en av många möjligheter
att ta steg i sin egen ”klimatfasta”.
Paul: Vem har Equmeniakyrkan riktat
sitt direkta tilltal till?
Helen: Kyrkoledningen valde ett åtagande för alla nationellt anställda. Man
ville också tydligt berätta om det. Det
blev på så sätt också ett exempel där
den som önskade att hänga på var välkommen efter sina egna förutsättningar.
Det är verkligen glädjande att ta del
av samtal som kommit igång. Många
församlingar har upptäckt behov att se
över sin egen klimatpåverkan genom
att t.ex se över lokalernas energianvändning, ventilation, sin konsumtion
och vad man serverar i matväg.
Paul: Hur har ni i region Svealand
hanterat ”er klimatfasta” – Hur har det
gått?
Helen: - Det har gått bättre än väntat.
Många reflektioner har satts igång.
Många av våra uppdrag i regionen förutsätter resande. Ska möten flyttas? Vi
har också sett möjligheter att mötas via
Skype eller telefonmöten. Vem kan och
bör trots allt ändå resa och hur?
Vi har börjat fundera över hur vi generellt ska kunna minska vår miljöpåverkan över tid.
Paul: Vilka tankar har klimatfastan
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Paul: Vilka samtal och diskussioner har aktionen lett till
inom kyrkan?
Helen: Vi har förstått att alla kan och
behöver förändra tänke- och handlingssätt på en mängd områden. Det kom
att bli större fokus på mat än vi hade
väntat. Vid en tvådagarskonferens bestämde vi att laga och äta vegetariska
måltider. Det blev både godare, trevligare och billigare utöver den lägre klimatpåverkan än om vi hade valt att ”gå
ut” för att äta.
Men frågor om matproduktion är komplicerad och har väckt både reaktioner
och kritik. Men genom det har många
viktiga samtal kommit till stånd. Vi har
i kyrkan mängder av specialkunskaper
från olika områden i samhället. Sådant
behöver vi faktiskt dela med varandra
och det gör något med oss.
Paul: Har Equmeniakyrkans ”klimatfasta” trängt fram i mediabruset? Hos
oss själva? Publikt i samhället?
Helen: Ja absolut i våra egna församlingar och sammanhang. Men även många
andra har upptäckt att kyrkan varit på
banan då pastorer och diakoner deltagit i manifestationer på många platser.
Nu fortsätter arbetet med FN:s klimatmål ”Agenda 2030” som fått ytterligare energi genom klimatfastan. En uppmuntrande lärdom är att ingen kan göra
allt men alla kan göra något.

Krämig ”grön” gryta
4pers.
2 morötter, inte för små
2 gula lökar
150-200 g färska eller djupfrysta
champinjoner eller 1½-2 dl konserverade champinjoner
2 gröna paprikor
2 msk margarin
1 tsk paprikapulver
2 msk vetemjöl
2½-3 dl vatten
½ grönsaksbuljongtärning
3 msk tomatpuré
1-1½ krm mellanmalen svartpeppar
1-1½ dl matlagningsgrädde
ca 2 krm salt
persilja
* Skala, skölj och skiva morötterna.
Skär morotsskivorna i mindre bitar.
* Skala lökarna, dela dem och skär i
smala klyftor.
* Skölj färsk svamp och skiva den Låt
konserverad svamp rinna av men spara
svampspadet.
* Kärna ur, skölj och strimla paprikan
och dela strimlorna i bitar
* Smält margarinet i en gryta. Lägg i
morotsbitarna och fräs under omrörning på medelstark värme några minuter. Lägg i lök, svamp och paprika.
Fortsätt fräsa 4-5 min.
* Ta grytan från värmen. Blanda ner
paprikapulvret och vetemjölet. Rör
om. Tillsätt vatten (finns svampspad
så ta först det och minska på vattnet),
buljongtärning, tomatpuré och svartpeppar.
* Låt grytan koka upp under omrörning och sedan koka under lock på
svag värme ca 10-12 min. Späd med
grädden och smaksätt med salt.
* Strö klippt persilja över grytan.
Gott att äta till:
Bulgur eller matvete
Riven ost och salta jordnötter att strö
över maträtten
En sallad med isbergssallad och tomat
passar också bra.

Quornpaj
Ingredienser:
Pajskalet: 100 gr smör (margarin),
2,5 dl vetemjöl, 1 dl riven ost, 3
kryddmått salt, 2-3 matskedar kallt
vatten. 1 ägg.
400 gr quornfärs, 2 gula lökar, 400
gr (burk) krossade eller passerade
tomater, salt och peppar samt riven
muskot. 2 matskedar HP-sås, drygt en
halv tesked Sambal Oelek.
Gör så här:
Pajskalet: Använd matberedare helst.
Lägg i mjölet, osten och kallt smör/
margarin samt salt. Blanda alltsammans till en smulig massa. Tillsätt
vatten och kör tills degen verkar fast
och smidig. Ta upp degen, plasta in
den i folie (Platta gärna ut den något)
och lägg i kylen en stund.
Fortsätt med Quornfärsen: Värm en
stekpanna med olja, oliv eller raps.
Skala och finhacka lökarna och stek

dem försiktigt så de blir glansiga men
inte brända. Töm sedan tomatkrosset
över löken och tillsätt ca 400 gr vatten.
Låt koka upp. Tillsätt quornfärsen, rör
om tillsätt HP-såsen, muskot, Sambal
Oelek, peppar samt salt efter smak.
Låt koka ca 30-60 minuter på svag
värme, rör om ibland. Skulle färsen
kännas för tunn kan man tillsätta lite
vetemjöl. Pudra då över samtidigt som
du rör om.

Paprikafräs
2 port.
½-1 paprika
1 medelstor lök
1 dl champinjoner konserverade
2 dl krossade tomater
1 krm salt
2 krm paprikapulver
½ tsk torkad timjan
1 msk margarin

Vegetarisk Lasagne
8 port.
Här kommer en vegetarisk lasagne
som passar många smaklökar.
Ingredienser:
4 stora morötter, 2 aubergine, 2 gula
lökar, 2,5 dl lätt créme fraiche, 4 pkt.
Fetaost 150 gr lätt. Salt och peppar.
Oregano färsk ev. torkad. Ev. små
tomater, ca.18 st färska lasagneplattor
Gör så här:
Värm sakta upp créme fraiche och
smulad fetaost i en kastrull.
Riv morötterna och lökarna. Stek dem
mjuka Skär aubergine i tunna skivor
och stek dem i olivolja och krydda
med salt och ganska rikligt med oregano.
Montering:
Lägg lite av såsen i botten på en ugnsfast form.Fortsätt med Lasagneplattor
varvat med aubergine. Det kan bli tre
varv.
Gräddas i 225 grader i mitten av ugnen ca 30-45 min.
Dekorera med färska oreganoblad,
babyspenat och små tomater.

Skölj paprikan, kärna ur och skär i
tunna skivor.
Skala och hacka löken.
Häll av champinjonspadet och spara
det.
Smält margarinet i en gryta/kastrull.
Fräs paprika, lök och svamp i ca 15
min. Rör om under tiden.
Sänk värmen och tillsätt champinjonspadet och tomaterna.
Krydda med salt, paprikapulver, timjan och ev. lite mellanmalen svartpeppar.
Koka under lock i 5 minuter.
Passar bra till pasta, ris eller bulgur.
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Montering:
Ta en ugnsfast form ca 24 cm, tryck
ut pajdegen eller kavla ut den och
lägg i degen. Tryck till efter kanterna,
nagga med en gaffel. Pensla pajbottnen med det uppvispade ägget.(Kan
uteslutas)
Ställ in i frysen en halv timma, ta sedan ut formen och grädda den i 200 gr
i ca 12 min. Ta ut den och töm quornfärsen i skalet och grädda tills pajen
fått färg. 30 min eller mer.

Sommaren i
Pilgrim i stan

Det är nu sjätte året i rad som vi inbjuder till Pilgrim i stan i Örebro. Onsdag den
12 juni till söndag den 16 juni vandrar vi på trottoarer och stigar; bland hus, i
skogen eller vid sjökanten. Under dagen har vi en medvandrare som introducerar
dagens tema, och på kvällen, efter middagen i Betlehemskyrkan, får vi en fördjupning i samma ämne. Temat för årets vandring är Att leva i förändring. Det
finns mycket som förändras under livets gång, både vi själva som personer och
förutsättningarna runt omkring oss. Klimatets förändring, som vi kommer att tala
om på onsdagen, kan medföra ändrade livsbetingelser. I och med att vi blir äldre
så utvecklas vi, och utan utveckling ingen förändring. Det temat stannar vi över
på torsdagen. Fredagen talar vi om samhällets förändring och på lördagen om hur
livet förändras när man måste fly från sitt land. Trons och livets förändring blir
temat för söndagen. Detta och en hel del annat reflekterar vi över under dagens
vandringar och kvällens föreläsningar, och vi lyfter det i de andakter vi samlas
till.
Välkommen att vandra en dag, två dagar eller alla. Varje dag eller varannan, precis som det passar dig bäst. Kan du inte vara med och vandra är du välkommen
till middagen och/eller kvällsprogrammet.
Kvällsprogrammet kostar 50 kronor, middagen 80 kronor. Paketpris: fem middagar och fyra kvällsprogram för 500 kronor. Det enda du behöver anmäla dig till är
middagen, och det gör du till Betlehemskyrkan senast kl 12 dagen innan du tänkte
äta. Läs mer i foldern Pilgrim i stan.

Nationaldagsbön 6 juni

Välkommen till Nationaldagsbön i Betelkyrkan
kl 15-17 den 6 juni.

Sommarcafé i
Sturegården

Fler och fler hittar till sommarcaféet vid
Betlehemskyrkan. Varmt välkommen
att träffas, fika, prata och ha en trevlig
stund tillsammans med andra sommarfirare i Örebro. Sommarcaféet är den 3,
17 och 31 juli kl 18.00 i eller utanför
Sturegården, beroende på väder.

Sommarkväll i Haga

Upplägg onsdag - lördag
Välkommen att vara med hela dagen eller delar av dagen/kvällen.
09.00 Morgonbön i Betlehemskyrkan
09.30 Dagens vandring startar. Ta med matsäck till fika och lunch.
17.00 Middag i Sturegården.
18.00 Pilgrimsmässa i kyrkan.
19.00 Att leva i förändring. Dagens medvandrare föreläser över dagens tema.
Upplägg söndag
Välkommen att vara med hela dagen eller delar av dagen.
09.00 Morgonbön i Betlehemskyrkan
09.30 Dagens vandring startar. Ta med matsäck till fika.
14.30 Middag i Sturegården.
16.00 Pilgrimsgudstjänst med nattvard i Betlehemskyrkan.
Dagens medvandrare predikar.
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Varje söndagskväll från den 23 juni
till den 4 augusti är du välkommen till
”Sommarkväll i Haga”. Det bjuds på
ett varierat program, se gudstjänstprogrammet här bredvid. Efter varje samling är det fika.

RPG i Vasa
16 juli 14.00 RPGs sommarträff hemma hos Gudrun.
15 aug 12.00 RPGs sommarutflykt med
Hagas RPG, mot okänt mål.
Mer information kan du få av SvenOlov Jernberg.

Midsommar på Uskavi är en tradition sedan 70 år tillbaka. Här samlas vänner och bekanta för att fira en traditionell midsommar i husvagn, stuga eller tält. Under
hela helgen finns aktiviteter för stora som små. Restaurangen har öppet under hela midsommarhelgen.
Det kostar ingenting att gå på våra samlingar, vi tar
istället upp frivilliga kollekter i samband med Gudstjänster och konserter.
Läs mer på www.uskavi.se

Sommargudstjänst i
Stadsparken 18 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: Jonas Ahlforn von Beetzen, Sörbykyrkan.

Höstupptakt 31 aug i Längbro

”Koinonia – en gemenskap för hela livet”
För fjärde året i rad inbjuds Du till höstupptakt som är
gemensam mellan Betania- och Betlehemskyrkan. I år
träffas vi, liksom förra året, i Längbro församlingshem.
Dagen tar sitt avstamp från Apostlagärningarna 2:4147 och med det som grund samtalar vi, pysslar, pusslar,
går ut och går och gör en gemensam nattvardsgudstjänst som avslutar dagen.
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 Olika aktiviteter, lunch och samtal
14.30 Kyrkkaffe
15.00 Nattvardsgudstjänst
Hemresa

Gudstjänster i
sommar
Bil avgår från Betania 20 minuter före

Juni

markerad sammankomst

2 Sön 10.00
		
		
9 Sön 10.00
		
		
16.00
		
		
		
16 Sön 16.00
		
		
23 Sön 10.00
		
18.00
		
		
30 Sön10.00
		
18.00
		
		

Nattvardsgudstjänst i Betania
Katarina Linderborg, Hannah Högemark Hilliges
Språkcafé
Gudstjänst i Betania
Paul Enlund. Roger och Eva Samuelsson
Språkcafé terminsavslutning
Gudstjänst i Betlehem med Nikolai församling
Anders Lennartsson, Katarina Linderborg,
Kersti Esselwall-Smårs, Karl-Magnus Jansson
Kören
Pilgrimsgudstjänst i Betlehem
Göran Sahlberg, Paul Enlund, Katarina Linderborg, MajLis och Christer Hultvall
Gudstjänst i Betlehem Katarina Linderborg, Ann-Charlotte Mellåker, Magnus Jonzon
Sommarkväll i Haga ”I folkton”
Kören Carpe Diem, Hallsberg och
Nyckelharpsgruppen Knavarna		
Gudstjänst i Betania
Lennart och Annika Davidsson
Sommarkväll i Haga
Anna-Karin Gillberg-Eriksson och
Maria Paulsson

7 Sönd 10.00
18.00
14 Sön 10.00
18.00
18.00
		
21 Sön 10.00
18.00
28 Sön 10.00
		
18.00
		

Gudstjänst i Vasa Rajan G Mall
Sommarkväll i Haga Lasse Siggelin
Gudstjänst i Betelkyrkan
Sommarandakt i Betania Paul Enlund
Sommarkväll i Haga
Samuel Edenvik & Elise Nestor
Gudstjänst i Betania Paul Enlund
Sommarkväll i Haga Jazzå dikt å sånt
Gudstjänst i Betlehem Lena Wenzel
Maria Björkqvist
Sommarkväll i Haga
Familjen Hellgren musicerar

4 Sönd 10.00
		
11.00
11.00
18.00
11 Sön 10.00
		
18 Sön 11.00
25 Sön 10.00
10.00
		

Nattvardsgudstjänst i Betania
Emanuel Strandh
Gudstjänst i Betel
Gudstjänst i Vasa Sven Olov Jernberg
Sommarkväll i Haga
Nattvardsgudstjänst i Betlehem
Katarina Linderborg
Gudstjänst i Stadsparken			
Gudstjänst i Betania Paul Enlund		
Studiegudstjänst om Apg i Betlehem
Katarina Linderborg, Ulf Schöier

1 Sönd 10.00

Upptaktsgudstjänst i respektive kyrka.

Juli		

Augusti

September
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Sommaren i Örebro några axplock
OpenArt

Wadköping där dåtid möter nutid

OpenArt är en internationell konstbiennal för samtidskonst med deltagande
konstnärer från hela världen. I årets
utställning har OpenArt valt att vända
blicken lite extra mot de nordiska länderna. Trots det nordiska fokuset är
hela 19 länder representerade bland de
60 konstnärerna som tillsammans kommer att presentera ett 80-tal konstverk i

Örebro fotomaraton 8 juni
Delta i Örebros roligaste
fotoevent – under 8 timmar ska du tolka och fota
8 teman. En tävling för både
amatörer och proffsfotografer
där alla får utmana sin kreativitet och förmåga att skapa
ett foto med det där lilla extra.
Start och mål på Spelgården/
Teaterladan i Wadköping.
Midsommarfirande vid Lekladan 21 juni
Kl. 12–14 firas midsommar vid Lekladan i Wadköping. Dansa och lek runt midsommarstången, bind en midsommarkrans eller gå vår midsommarslinga och
svara på kluriga frågor. Dans och lekar startar kl. 13.

Örebro stadskärna i sommar. Invigning
av OpenArt sker lördagen den 8 juni kl
13 på Järntorget och utställningen äger
rum fram till 1 september.

Medeltidsmarknad 28 - 30 juni
Kom och upplev en riktig medeltidsmarknad! Marknaden pågår fredag-söndag.
Matmarknad 17-18 augusti
År 2019 firar Wadköpings matmarknad femårsjubileum. Och som vi firar. Förutom själva matmarknaden blir det artistuppträdande på Stora scenen i Stadsparken
under lördagseftermiddagen.
Vi utökar marknaden genom att även fokusera på lokal
dryck! Denna del kommer att äga rum inne på Stadsträdgården där det förutom dryckesprovning och försäljning även blir musikunderhållning. Det blir med
andra ord ett riktigt familjeevent i dagarna två!

Spaning på vad som händer i höst

Hösten 2019 och våren 2020 läser vi Apostlagärningarna i Equmeniakyrkan!

I Apg får lärjungarna uppdraget att vittna om Jesus till jordens yttersta
gräns. Det uppdraget kommer med ett löfte; ”Ni ska få kraft när den Helige
Anden kommer över er.” Samma uppdrag - och löfte - gäller fortfarande.
Boken ”Till jordens yttersta gräns” innehåller 88 reflektioner kring Apg.
Den kommer vi att ha ”boksläpp” på vid höstupptakten.
I Betlehem kommer vi att läsa och samtala omkring bokens reflektioner
varannan måndag. Start 9 september kl 18.30. Lunchandakterna på Äntligen Tisdag, som startar 3 september, kommer att utgå från Apg, och vid
studierna Utan religiösa glasögon en gång i månaden försöker vi se i vilket
sammanhang texten är skriven.
I Betania kommer vi att ha Bibelstudiekvällar om Apg den 24 september,
17 oktober och 19 november. Alla kvällar kl 19.00
Vi planerar för fullt att ha gemensamma gudstjänster och seminarier omkring Apg i Betania och Betlehem. Mer information kommer i nästa blad.
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Betaniakyrkan

Betlehemskyrkan
Juni

Gudstjänster se sidan 5

Pilgrim i stan (se notis sid 4)
12 Ons Pilgrim i stan ”Bejakar vi eller förnekar vi förändringen av klimatet?” Pether Nordin 		
13 Tor Pilgrim i stan ”Utan förändring ingen utveckling”
Berit Carlström		
14 Fre Pilgrim i stan ”Samhälle i förändring”
Agneta Blom			
15 Lör Pilgrim i stan ”Förändrade livsvillkor”
Handy Kronberg 		
16 Sön Pilgrim i stan ”Trons och livets förändring”
Göran Sahlberg

Juli

3 Ons 18.00 Sommarcafé (se notis sid 4)
17 Ons 18.00 Sommarcafé (se notis sid 4)
31 Ons 18.00 Sommarcafé (se notis sid 4)
Augusti			
21 Ons 17.30 Bk blås terminstart
19.30 Körövning terminstart
28 Ons 14.00 Akvarellmålning terminstart		
31 Lör 10.00 Höstupptakt i Längbro (se notis sid 5)
Betlehemskyrkan
Sturegatan 9, 702 14 Örebro
Tel Exp 019 32 38 61
betlehemskyrkan.orebro@telia.com
Bg 869 - 2410 , Swish 123 680 21 85
www.betlehemskyrkan.nu
Församlingsföreståndare/Pastor
Katarina Linderborg
Tel 072 565 24 60
katarina.linderborg@
telia.com
Ledig dag: Fredagar
Semester: 26 juni - 4 augusti
Körpedagog
Kersti Esselwall-Smårs
Tel 070 658 44 91
kersti.betlehemskyrkan@
telia.com
Arbetar: Onsdagar
Semester: 13 juni - 13 augusti

Kultur- och studieverksamhet
sker i samarbete med
Studieförbundet Bilda

Gudstjänster se sidan 5

Juni

2 Sön 12.00
6 Tor 8.30
7 Fre 14.00
9 Sön 12.00
10 Mån 16.00
15 Lör 10.30
25 Tis 10.00
18.00

Juli

14 Sön 18.00
15 Mån 16.00
18 Tor 8.30

Augusti

10 Lör
13 Tis
27 Tis
31 Lör

10.30
18.00
10.00
10.00

Språkcafé
Morgon med Gud terminsavslutning
Betaniaakvarellen terminsavslutning
Språkcafé terminsavslutning
Bön i Betania terminsavslutning
Sångandakt på Klosterbacken. Nedre vån
Sångandakt på Norrby Senior
Tidebön terminsavslutning
Sommarandakt Paul Enlund
Bön i Betania terminstart
Morgon med Gud terminstart
Sångandakt på Klosterbacken. Övre vån
Tidebön terminstart
Sångandakt på Norrby Senior.
Höstupptakt i Längbro (se notis sid 5)

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
Bg 463 - 3517, Swish123 512 84 75
www.betaniakyrkan.se

Redaktion

Församlingsföreståndare/Pastor
Paul Enlund
Tel 076 023 54 23
paul@betaniakyrkan.se
Ledig dag: Fredagar
Semester: 17 juni - 13 juli,
22 juli - 11 augusti

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

Manusstopp nästa blad: 11 augusti

Församlingsassistent
Emanuel Strandh
Tel 070 374 24 39
emanuel@
betaniakyrkan.se
Semester: 10 juni - 14 juli

På www.gudstjänst.se hittar du Bibeltexter
för respektive söndag, psalmförslag och
Equmeniakyrkans förbönskalender.
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Förändringens tid - Hoppet om liv

Jag ligger och guppar i en norrbottnisk liten sjö. Jag känner mig som
en fläsksvål i ett paltkok, där jag
sjuder under solens heta himmel.
Min kropp och framförallt min hjärna söker svalka, men förgäves. Inte
ens i Luleälven, som jag kastar mig
i några dagar senare, finns ett uns
av nedkylning denna sommar 2018.
Jag önskar att jag kunde njuta som
jag ser andra människor göra, men
jag lider. Sover bort flera timmar
varje dag av gravidillamående och
oövervinnlig trötthet. Jag, som var
så lycklig över det lilla frö av liv jag
bär inom mig, har drabbats av oro.
Sommarens gassa står som ett utropstecken i mig. Det är fel tid att
sätta barn till världen. Den lilla människa jag bär på kommer att födas
under jordens postludium. Vi har
förbrukat det sista lilla av vår Herres skapelse och har bara döden att
se fram emot. Så bistert och mörkt
klingar det i mig under hösten och
vintern som passerar. Jag försöker
göra en sista möjliga insats för mitt

barns framtid och skaffar alla bebisprylar secondhand. Jag försöker
konsumera så lite som möjligt och
källsortera så noga som möjligt och
envisas med att promenera till jobbet i ishalka istället för att ta bilen.
Kanske kommer den lille att få uppleva en grön, krispig svensk sommar om jag försöker leva lite mer
hållbart. Men det räcker med att slå
på nyheterna på tv’n en enda gång
för att förstå att mina tappra försök
inte räcker så långt. Så jag återgår
till att vara en levande kokong och
fokuserar på förändringen som min
kropp går igenom och förändringen
som mitt liv står inför – den att få ta
emot ännu ett barn som gåva.

skrik skär genom den tjocka luften
inne på förlossningssalen så lyser
hoppet genom alla mänsklighetens
sprickor. Hoppet om liv.

Och nu ligger sommaren återigen
framför våra fötter. Om förra årets
sommar innebar förändring genom
brutalt uppvaknande och en groende oro så är min önskan att denna
sommar skall få innebära förändring genom att vi lyfter blicken från
mörker mot ljus och hopp. Liksom
det inte finns en dålig tid för barn att
födas, så finns det inte heller en dålig tid att vara Guds församling. Det
kan kännas som att församlingen
splittras och träder i vila under sommarens månader. Så låt oss då fortVårvintern anländer och jag föder sätta att vara kyrka på de platser vi
en son. Han är precis så perfekt som befinner oss på! I sommarstugan, på
bara Guds skapande hand kan åstad- jobbet, på charterresan eller hemma
komma. En lillebror som kommer på gatan. Även om vår tillvaro har
med glädje och liv mitt i allt elän- bytt skepnad, låt oss fortsätta sprida
de som knackar på dörren till mitt hoppet om liv i Jesus Kristus!
medvetande. Det kanske, trots allt,
är en ganska bra tid att sätta barn till
Fanny Strandh
världen. När det nyfödda barnets

