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Tema: Till jordens yttersta gräns
Under Equmeniakyrkans temaår 2019-2020 läser vi Apostlagärningarna under temat ”Till jordens yttersta gräns” som är ett citat från Apg 1:8. I det här programbladet funderar vi lite mer om var jordens
yttersta gräns finns, och vi presenterar lite olika sammanhang där vi läser Apg tillsammans.

Vilken är människans yttersta gräns?
Havet. Knakande, knarrande,
skimrande. Det skoningslösa,
det bottenlösa. Det vackra och
givmilda. I Apostlagärningarna
kapitel 27 läser vi om en storm
på havet. Paulus i fångenskap
seglar någonstans längs med
Kretas kust. En storm blossar
upp och passagerarna kämpar
för sina liv under några dygn.
Men Gud är barmhärtig och de
klarar livhanken. Historien rymmer förstås mycket mer än så,
men jag stannar upp vid detta:
Havet. Havet som bråkar och
kräver respekt.

där – hur kan hon vara så otacksam?
Jag har inte svaret, men nu står jag
här. Havet ligger under mig som en
matta av silke som slinker runt i vågornas eviga lek. Det börjar plötsligt
bubbla innanför bröstbenet, försiktigt
till att börja med och aningens trevande. Och sen, ja då spritter det plötsligt
till i min spensliga lilla tonårskropp.
Långt bort mot oändligheten sträcker
sig horisonten. Det suger till i magen.
Det är för stort, för andäktigt, det är
Gud som sträcker ut sin hand mot mig
och säger: ”Hallå där! Du är du och
ditt liv är i min hand.” Hoppet läcker
ut i alla små skrymseln och vrår i mitt

lika delar underbart och fantastiskt som
skrämmande. Känslan av att vara liten
och futtig i världen, till och med obetydlig, går i hand i hand med känslan
av att allt är möjligt. Varför är det så?
Kanske för att vi är skapade till Guds
barn. Och att möta det stora, oändliga,
läskiga och undersköna som får oss att
känna oss så små, så små, men ändå
så stora, det bara måste vara en föraning om den store Guden som fyller
var människa med liv och hopp. Tror
ni inte det? Gud sträckte ut sin hand
mot mig och det var precis som det
står i min gamla Folkbibel, i Apostlagärningarnas tjugosjunde kapitel, när

Ett par tusen år senare.
Jag är 15 år gammal.
En kväll står jag på en
klippavsats med ett litet
stenkapell bakom mig.
Vågorna kränger vänligt
men bestämt, slår mot
klipporna i en taktfast
melodi. Ptsch! Ptsch!
Ptsch! På natthimlen
tronar månen, hon blänker i havet och hennes
ljus faller som ett finmaskigt nät över cypresser, dammiga stigar
och cikadors enformiga
knirkande. Där står jag
och försöker förstå vidden av mitt liv. På flygplanet mot Kreta tänkte
jag, att för min del, kan
vi lika gärna störta. Jag
ville undkomma de
trassliga, klibbiga trådar
som utgjorde väven för mitt tonårsliv.
Så stora vedermödor. Jag ser för mitt
inre hur Gud vrider sina händer, han
håller möjligen på att tappa tålamodet
med mig. Hur kan någon som har fått
så mycket, någon som är så välsignad
– så många böner som betts för hon

kuvade tonårshjärta. Det kommer att
ordna sig.
Varför är det så, att när människan
ställs framför något som är större än
henne själv, så fylls hon inte bara av
fruktan utan även av berusning och
känslan av att allt är möjligt? Havet är

Paulus talar till folket på skeppet efter
stormen: ”Var därför vid gott mod ni
män. Ty den tilltron har jag till Gud att
det blir som han har sagt mig. Men vi
måste kastas upp på en ö.”
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Fanny Strandh

Apostlagärningarna runt på 88 dagar
Ja jag har faktiskt sträckläst den!
Har just lagt den ifrån mig och
känner mig närmast upprymd.
Att en liten andaktsbok kan
vidga världen så, faktiskt till jordens yttersta gräns!
88 personer, unga och gamla, kvinnor
och män, yrkesteologer och biståndsarbetare, pensionärer och mattförsäljare, diakoner och ungdomsledare,
gymnasister och förskollärare…från
88 olika platser i Sverige och – inte
minst! - från olika delar av världen.
Alla ger en glimt av att deras kristna
tro har försatt dem i rörelse, i eftertanke, utifrån sin läsning av ett litet
kort avsnitt ur Apostlagärningarna.
De har läst, bett, tänkt, formulerat sig
utifrån sina kunskaper och erfarenheter. Utifrån sina olika förutsättningar.
Och så bildas en fantastisk mosaik,
väv, bild av hur den kristna tron idag
är angelägen och livsförändrande. En
skiftande och skimrande bild av hur vi
är oändligt många som söker konsekvenserna i mötet med Jesus Kristus.
Genom frågorna de ställer till oss som
läser dras vi in i det gemensamma
viet. Genom de korta bönerna finns vi
där tillsammans med varandra i kallelsen att leva Guds rike, i en mission
som gäller både från och till jordens
yttersta gräns.
Den mer exegetiska och teologiska
inledning till hela boken och sedan med ett litet inledande avsnitt
till varje kapitel har Robert Eriksson skrivit på ett så lysande sätt
att alla de olika skribenterna sätts
in i ett sammanhang som blir helt.

Sätter man ihop alla dessa korta inledande avsnitt så kan det användas som
en god introduktion också till fördjupat studium av Apostlagärningarna.
Vi som beställt boken och håvat in
texter från alla dessa många skribenter
hoppas nu att de allihop känner igen
sig och är lika glada som vi över Lina
Mattebos utmärkta redaktionsarbete.
Att sedan Greta Vassegård gjort en så
vacker layout med sparsmakade men
ändå fantasifulla illustrationer gör att
det också är med njutning man har
denna lilla bok i handen.
Jag rekommenderar alla att läsa boken
på egen hand rakt igenom! Gärna parallellt med att läsa Apostlagärningarna. Därefter börjar man om igen, med
ett kapitel i taget och då tillsammans
med några andra som man kan samtala
med om frågorna.
Med så enkla medel kan detta förvandla oss!
Helen Friberg

På väg med Apostlagärningarna
I höst kommer vi att läsa och samtala
om Apostlagärningarna i Betlehemskyrkan. Förutom att läsa Bibeln så
kommer vi att läsa och samtala omkring de reflektioner som finns i boken ”Till jordens yttersta gräns”
som Helen skriver om ovan. Inför var
samling läser vi ett kapitel i Apg + de
olika reflektioner som finns omkring
detta i boken, och under kvällen sam-

talar vi om hur detta berör oss i vår
vardag.
Vi avslutar varje kväll med en enkel
Nattvardsandakt.
Boken ”Till jordens yttersta gräns”
finns att få i Betlehems- och Betaniakyrkan.
Vi träffas 18.30-20.00 och startar för
terminen 9 september med kapitel 1 i
Apg. Välkommen!
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LÄSTIPS:
- Sträckläs på egen hand, parallellt
med läsning av Apostlagärningarna.
- Läs om, avsnitt för avsnitt, tillsammans med andra och samtala
om frågorna.
- Använd olika avsnitt som citat i
andakter, predikningar.
- Apostrofera Robert Erikssons
Introduktion samt de inledande
avsnitten för varje kapitel. Dessa
kan tillsammans utgöra ett bibelföredrag.
- Titta emellanåt på kartan på sidan 19 och följ med i vart Paulus
reser.
- Ta gärna en titt på vilka som är
skribenter och uppmärksamma
det. Från vilka länder kommer de,
med vilka erfarenheter?
- Låt läsningen fördjupas av att
också lyssna till t.ex de bibelföredrag eller predikningar (vid respektive text) som finns på hemsidan.

Var finns jordens yttersta gräns?
När Jesus ska lämna sina lärjungar ger han dem ett tvådelat
löfte. Vi kan läsa om det i inledningen av Apgärningarna 1:78. Å ena sidan; Om vår framtid
här i världen får vi inget veta
- å den andra får de ett löfte
om kraft för att vittna och leva
som inte tycks ha några gränser
alls. Vad betyder de orden idag?
Och vad betyder de för personer som tvingats eller av andra
skäl valt att lämna sitt land?
”Det är inte er sak att veta vilka tider och stunder Fadern i sin makt har
fastställt.  Men ni skall få kraft när den
heliga anden kommer över er, och ni
skall vittna om mig i Jerusalem och i
hela Judeen och Samarien och ända
till jordens yttersta gräns.”
Jag bad några av våra nyvunna vänner i Örebro att dela sina tankar om
detta: Ford och Baytzar Dertavetyan
och Emmanuel Ghebrezghi. Ford och
Baytzar är armenier från Irak som
tillsammans med en grupp armenier
från olika länder firar gudstjänst och
har söndagsskola för barn och unga i
Betaniakyrkan. Emmanuel kommer
från Eritrea och är aktiv i den eritreanska ortodoxa gemenskapen i Örebro.
Vi är glada för våra kontakter med er!
- Ni bor i Örebro med omnejd. Tänker ni att ni har kommit till jordens
yttersta gräns?
Emmanuel: Nej, det gör vi inte. Också
Jesus med sin mamma blev tvingad
att lämna sitt födelseland för Egypten.
Så länge en människa lever kommer
hon vara på flykt, kanske inte till annat land men ändå lämna platsen där
man är född. Huvudsaken i texten är
vad jag förstått, att Guds ord ska predikas för alla generationer till tidens
ände. Det är inte intressant var jordens
yttersta gräns finns. Det som är intressant är att Jesus ord gäller idag och in i
framtiden. Det är bara Fadern som vet
tiden – inte ens sonen vet.
- När och hur kom just ni till Sverige?
Baytzar: Jag och min man tvingades
att lämna Irak på grund av krig. Jag

kom 24 mars 2003 med två söner och
Ford i oktober 2004. Vi flydde med
hjälp av smugglare.
Emmanuel: Jag kom i januari 2012
men jag vet att det bott eritreaner i
Örebro mer än 40-50 år. Under de senaste 10-15 åren har många kommit
till EU och många till Örebro.
- Inga troende har tydliga löften om
sin framtid. Vad betyder det för er
som hamnade i Sverige?
Emmanuel: Våra löften är genom tron
på Gud och hans vilja som det står i
Hebreerbrevet 11:1 - ”tron är en fast
tillförsikt om det som man hoppas,
en övertygelse om ting som man inte
ser”.
- Vad betyder det för er som armenier och eritreaner att bo i Sverige?
Emmanuel: Det är en bra fråga men
svaret hänger på varje individ, varje
eritrean. Det beror på från vilket perspektiv man ser det. Själv tänker jag
på orden i Matteus 6:10 (Bibel 2000)
”Låt ditt rike komma. Låt din vilja
ske, på jorden så som i himlen”. Det
är detsamma var man än bor.
Baytzar: Det betyder mycket för oss
att vara här och jobba. Vi lever i trygghet och frihet. Alla armenier trivs här
i Sverige. Vi och våra söner tackar
alltid Gud att vi kom till Sverige, för
här finns trygghet och frihet. De är det
viktigaste för oss och alla som vill leva
och utveckla sig och sina barn.
- Vi har olika historia och olika erfarenheter som kristna. Vad tror ni
att vi behöver lära av varandra som
kyrkor och församlingar?
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Baytzar: Självklart kan inte alla kristna ha samma historia och samma erfarenhet i hela världen. Det skulle inte
kunna vara likadant i varje land. Gud
gav oss olika tankar och olika situationer. Det är viktigt att vi diskuterar
med varandra utifrån bibeln och hittar
bästa sätt att bygga Jesus församling.
Vi ska vittna om Jesus hela tiden på
olika sätt. Min och Fords pappor var
ortodoxa och våra mammor katoliker.
Vi brukar fira jul 25 december varje
år med Katolska kyrkan i Bagdad och
Svenska kyrkan här i Sverige och 6
januari firar vi också jul med armeniska, koptiska eller syrianska ortodoxa
kyrkan. Varken vi eller våra föräldrar
eller kusiner har problem med att vi
är i olika kyrkor. Vi måste respektera
olikheterna. Det är viktigast för oss att
församlingarna tror på att Fadern, sonen och heliga anden är en enda Gud,
Amen.
Vi behöver lära av varandra att hjälpa
våra barn och ungdomar att tro på Jesus och den Heliga anden för att de
ska få ett stabilt liv nu och i framtiden
som gör att de blir snälla, glada, kärleksfulla, hjälpsamma och hoppfulla
ungdomar.
Gud som sade: ”Ljus ska lysa ur
mörkret”, har lyst upp våra hjärtan för
att kunskapen om Guds härlighet som
strålar från Kristi ansikte ska sprida
sitt ljus. 2 Kor 4:6
Emmanuel: - Jag tänker också, att vi
har fått lära oss så mycket genom Jesus. Det som fattas är att praktisera det
och framför allt att leva i kärlek.
Tack för samtalet!
Paul Enlund

Apostlagärningarna då och nu
Söndagen den 22 september inbjuder Betania och Betlehem gemensamt till
temadag om Apostlagärningarna i Betaniakyrkan. Vi får besök av Lennart
Thörn från Göteborg, bibellärare, pastor och författare som predikar och föreläser.
10.00 Gudstjänst med tema ”Vem är störst?”
11.30 Lunch
12.30-14.00 Föreläsning med tema ”Ordets tillväxt”
Detta är den första av två temadagar om Apostlagärningarna. 22 mars 2020
kommer Rickard Roitto till Betlehemskyrkan.

Bibelstudier omkring Apostlagärningarna
Utan religiösa glasögon

Till jordens yttersta gräns

17 september - Galatien
15 oktober - Filippi
19 november - Thessalonike

Torsdag 17 oktober En överblick över Apostlagärningarna. Calle Malmgren
Tisdag 19 november Urkyrkans födelse.
Roger Samuelsson

Vägskäl

Regionfest

I Betlehemskyrkan läser vi Apostlagärningarna utan religiösa glasögon
den tredje tisdagen i månaden kl 1415. Vi följer i Paulus fotspår och tittar
lite närmare på de orter han besökte
och de församlingar han grundade.

I Betaniakyrkan har vi fördjupande samlingar omkring
Apostlagärningarna som ett
led i det gemensamma studieåret under två kvällar
kl 19-20.30

Människors lika värde - på riktigt?
Fattigdom, flykt och religion

Måndag den 14 oktober kl 19.00 Entré 60:Vägskäl i Betlehemskyrkan med Ingemar Olsson pastor
och sångare, vars sånger har berört miljoner människor
runt om på vår jord.

Lördagen den 12 oktober är det Regionfest på Karlskoga folkhögskola. Dagen börjar med fika kl 9.30
och håller på ända till kvällen och
innehåller seminarier, överläggningar, gudstjänst, sång, musik och
festkväll. Även regionfesten lyfter
temat om att sprida evangelium till jordens yttersta gräns
genom att tala om vårt uppdrag och Guds möjligheter.
Medverkande: Petter och Andrea Hermansson, Rickard
Lundgren, Henric Götefelt, Oskar Persson m.fl.

Världens fest!
Boka redan nu in 2 Advent kl 12-15! Då har vi ”Världens fest!” i Sturegården
i Betlehemskyrkan där vi blickar ut mot jordens yttersta gräns. Vi gästas av
Equmeniakyrkans kyrkoledare Lasse Svensson och Diakonias generalsekreterare Georg Andrén och de kommer att tala om det arbete och de kontakter som
Equmeniakyrkan och Diakonia har över världen.
Vi inleder festen med att ta med oss något ätbart som vi dukar upp till en hejdundrande festbuffé. När vi ätit oss mätta av alla godsaker vi tagit med oss så
får vi lyssna till Lasse och Georg.
Världens fest gör vi i samarbete med flera Equmeniakyrkor i Örebro.
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Betaniakyrkan
Program

September
1 Sön
		
		
4 Ons
6 Fre
8 Sön
		
9 Mån
10 Tis
		
13 Fre
14 Lör
		
		
15 Sön
		
17 Tis
22 Sön
		
		
		
		
		
		
		
24 Tis
		
29 Sön
		
30 Mån

10.00 Nattvardsgudstjänst. Paul Enlund,
Emanuel Strandh. Sång av MER
12.00 Språkcafé - Terminsstart		
9.00 Småbarnscafé - Terminsstart
14.00 Betaniaakvarellen			
10.00 Gudstjänst. Roger Samuelsson, Caroline
Ericson-Welin sång
15.00 Eftermiddagskaffe och Bön
14.00 Cafe Tisdag
”Hur naturen inspirerade Lydia Lithell.”
Kulturvecka (Notis s 9)
10.30 Sångandakt på Klosterbacken. 		
17.00 Kulturafton - ”Mitt liv”
Betaniaakvarellen, Närkepoeterna. Utställning
16.00 Barn- och familjegudstjänst
Emanuel Strandh. Språkcafé inställt		
10.00 Närkepoeterna
10.00 Gudstjänst - temadag
”Apostlagärningarna då och nu”.
Lennart Thörn, Paul Enlund,
Katarina Linderborg, Hanna Karin Lundblad,
Maria Björkqvist
11.30 Lunch
12.30 Föreläsning (Notis s 5)				
Språkcafé inställt				
10.00 Sångandakt. Norrby Senior.
14.00 Stickcafe				
10.00 Gudstjänst Helen Friberg, Paul Enlund,
Kristina Mattsoff sång
18.30 Församlingsmöte				

Oktober

		
6 Sön 10.00 Nattvardsgudstjänst. Anna Lena
		
Evehäll, Ingela Hackell m fl
		
Ansvarsvecka Porten				
8 Tis 14.00 Cafe Tisdag ”På räls genom Europa”		
		
Paul Enlund och Helen Friberg
12 Lör 10.30 Sångandakt på Klosterbacken.		
		
9.30 Regionfest i Karlskoga (Notis s 5)
13 Sön 10.00 Gudstjänst Anna Gustafsson, Jörgen
		
Mattisson, Marcus Samuelsson sång.
		
Offergång till Equmenia, ungdomsarbetet.
14 Mån 15.00 Eftermiddagskaffe och Bön
15 Tis 10.00 Närkepoeterna		

17 Tor
		
		
20 Sön
		
22 Tis
27 Sön
		
29 Tis

19.00 Till jordens yttersta gräns:
Bibelstudium. Apostlagärningarna - En överblick Calle Malmgren (Notis s 5)
16.00 Barn- och familjegudstjänst
Emanuel Strandh Språkcafé inställt		
14.00 Stickcafe				
10.00 Gudstjänst Michael Nausner Emanuel
Strandh
10.00 Sångandakt. Norrby Senior. 			

Varje vecka i Betaniakyrkan

Bön i Betania - måndagar kl 16.00
Vesper, Tidebön - tisdagar kl 18.00
Småbarns-Café – onsdagar kl 9-12
Språk-Café – söndagar kl 12.00-14.00
Morgon med Gud - andakt och förmiddags-café
- torsdagar kl 8.30
Betania-akvarellen – fredagar kl 14.00
Kyrkkaffe serveras efter varje gudstjänst

November
2 Lör
		
		
3 Sön
		
		
		
5 Tis
9 Lör
10 Sön
		
11 Mån
12 Tis
17 Sön
		
19 Tis
		
		
		
		
24 Sön
		
		
26 Tis
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18.00 Taizé-mässa Alla helgons dag med
ljuständning till de bortgångnas minne
Paul Enlund och Roger Samuelsson		
10.00 Nattvardsgudstjänst i Betlehemskyrkan
Ljuständning till de bortgångnas minne.
Katarina Linderborg, Bk blås
Språkcafé inställt				
14.00 Stickcafe					
10.30 Sångandakt på Klosterbacken. 			
10.00 Gudstjänst Roger Samuelsson, Emanuel
Strandh					
15.00 Eftermiddagskaffe och Bön
14.00 Cafe Tisdag ”Globalcafé”			
16.00 Barn- och familjegudstjänst
Emanuel Strandh Språkcafé inställt		
10.00 Närkepoeterna
14.00 Stickcafé					
19.00 Till jordens yttersta gräns:
Bibelstudium Urkyrkans födelse
Roger Samuelsson (Notis s 5)			
10.00 Gudstjänst i globala veckan
Paul Enlund, Eva Carlsson,
Ulrica Rosdahl-Ljung sång.
10.00 Sångandakt. Norrby Senior.

Betlehemskyrkan
Program

September
1 Sön
		
		
3 Tis
		
		
4 Ons
8 Sön
		
9 Mån
		
11 Ons
15 Sön
		
17 Tis
21 Lör
22 Sön
		
		
		
		
		
		
23 Mån
25 Ons
		
28 Lör
29 Sön
		

10.00 Höstupptaktsgudstjänst med nattvard
Katarina Linderborg, Kören, Kersti EsselwallSmårs, Maria Björkqvist
10.00 Äntligen Tisdag terminsstart (Notis s 10)
14.00 Berättelsen om släktforskning
Calle Malmgren
15.30 Barnkören terminsstart
10.00 Gudstjänst Katarina Linderborg,
Niklas Eriksen
18.30 På väg med Apostlagärningarna
terminsstart (Notis s 3)
14.00 Akvarellmålning
10.00 Gudstjänst Lena Wenzel,
Anna-Maria Hedin
14.00 Utan religiösa glasögon (Notis s 5)
10.00 Upptäck Nu! (Notis s 11)
10.00 Gudstjänst - temadag i Betania.
”Apostlagärningarna då och nu”.
Lennart Thörn, Paul Enlund, Katarina
Linderborg, Hanna Karin Lundblad, Maria
Björkqvist
11.30 Lunch
12.30 Föreläsning (Notis s 5)
18.30 På väg med Apostlagärningarna
14.00 Akvarellmålning
19.30 Projektkören terminsstart (Notis s 10)
12.00 Skördefest (Notis s 9)
10.00 Gudstjänst Katarina Linderborg, Maria
Björkqvist. Församlingsmöte

Oktober
1 Tis
		
5 Lör
6 Sön
		
7 Mån
9 Ons
12 Lör
13 Sön
		
		
14 Mån
		
15 Tis

14.00 Berättelsen om modiga kvinnor som
gått före Helen Friberg
9.30 Styrelsedag Uskavi
10.00 Nattvardsgudstjänst Paul Enlund,
Torsten Sundström
18.30 På väg med Apostlagärningarna
14.00 Akvarellmålning
9.30 Regionfest i Karlskoga (Notis s 5)
10.00 Gudstjänst för små och stora Katarina
Linderborg, Sturekören, Kersti Esselwall-Smårs
Bön- och offerdag för Equmenia
19.00 Vägskäl: ”Människors lika värde - på
riktigt?” Ingemar Olsson (Notis s 5)
14.00 Utan religiösa glasögon

19 Lör
20 Sön
		
21 Mån
23 Ons
27 Sön
		

10.00 Upptäck Nu!
10.00 Gudstjänst Ulf Schöier, Hanna Karin
Lundblad, Anna Holm
18.30 På väg med Apostlagärningarna
14.00 Akvarellmålning
10.00 Gudstjänst Katarina Linderborg, Marie
Gyllander, Eva och Roger Samuelsson

Varje vecka i Betlehemskyrkan
Tisdagar 10.00 Äntligen Tisdag
Onsdagar 15.30 Sturekören barn från åk 1
17.30 Bk blås
19.30 Körövning
Kyrkkaffe serveras efter varje gudstjänst

November
2 Lör
3 Sön
		
4 Mån
5 Tis
		
6 Ons
10 Sön
		
		
		
17 Sön
		
18 Mån
19 Tis
20 Ons
24 Sön
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18.00 Taizémässa i Betania
10.00 Nattvardsgudstjänst Ljuständning till de
bortgångnas minne. Katarina Linderborg
18.30 På väg med Apostlagärningarna
14.00 Berättelsen om Orkestern och dess
instrument Linn Elvkull
14.00 Akvarellmålning
10.00 Gudstjänst Katarina Linderborg, Gunilla
Ekelund, Maria Björkqvist
18.00 Konsert Projektkören, Lotta Hasselquist
Nilsson, Stefan Nilsson, Kersti Esselwall-Smårs
10.00 Gudstjänst Per Söderberg, Anna Maria
Hedin
18.30 På väg med Apostlagärningarna
14.00 Utan religiösa glasögon
14.00 Akvarellmålning
10.00 Gudstjänst Katarina Linderborg, Roland
Thapper. Församlingsmöte

Nytt för i höst!

Vad betyder mission för mig? Är det att skicka pengar
till missionsarbete eller att knacka på hos grannen och
berätta om min tro - eller är det båda sakerna? Andra
söndagen i månaden kommer någon från internationella kommittén att i gudstjänsten ge en kort reflektion om hur den tänker om mission.

Mångfald som berikar - bönesamlingar i Betania

Som nyanställd i Betaniakyrkan
var bönesamlingarna några av
de viktigaste platserna för mig
att lära känna församlingen. För
det första nämns där många
namn, vilket är tacksamt för en
nykomling som behöver öva.
Men på bönesamlingarna finns
också tillfälle att komma djupare. I bönen tar vi ju med allt det
som är våra liv och därför gav
samlingarna mig en inblick i vad
som var utmaningar och glädjeämnen för församlingen – vad
man längtade efter och vad man
oroade sig för.
Jag har många gånger blivit inspirerad
och informerad på bönesamlingarna
på ett sätt som inte bara har hjälpt
mig tackla mina arbetsuppgifter, utan
också gjort att jag känner större tillhörighet till församlingen. För det är jag
mycket tacksam.
Sedan en tid tillbaka har Betaniakyrkan tre regelbundna tillfällen till bön i
veckan. Tre samlingar med olika bakgrund och uttryck som återspeglar den
rikedom av olika personligheter och
andligheter som finns representerade i
församlingen.

På måndagar kl. 16.00 är det Bön i
Betania – en bönesamling i Svenska
Frälsningsarméns anda och tradition.
Här börjar vi med att sjunga ur den
mörkblåa sångboken från SFA. Sedan
läser vi en bibeltext tillsammans för att
sedan samtala om den. Därefter delar
vi böne- och tacksägelseämnen med
varandra och ber tillsammans. Hittills
har bibeltexten varit en psaltarpsalm,
men från och med denna höst kommer
vi att läsa och fördjupa oss i kommande söndags evangelietext.
I snart ett år har vi haft Vesper – tidebön – varje tisdag kl. 18.00. För den
som inte vet vad tidebön är, kanske
man enklast kan beskriva det som växelläsning av bibeltexter, framför allt ur
Psaltaren. Tidebön har djupa historiska
rötter och bes vid olika tidpunkter på
dygnet, på morgonen, vid middagstid,
på kvällen och innan läggning. Vesper är aftonbönen och läses innantill
ur en tidebönsbok – våra egna ord får
stå tillbaka. Vi får uppleva kraften och
tryggheten i att be med Bibelns ord.
På torsdagsmorgnar kl. 08.30 är det
Morgon med Gud. En enkel bönesamling där huvudfokus är delandet
av böne- och tacksägelseämnen och
den fria bönen. Här finns också frihe-
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ten att dela ett vittnesbörd, ett bibelord
eller att ta upp en sång. Efter bönen
samlas vi kring fikabordet och dricker
kaffe tillsammans och samtalar om
allt mellan himmel och jord. Här kan
vem som helst droppa in och slå sig
ner, vilket gör det till en levande och
inspirerande mötesplats.
Oavsett om du är ny eller veteran i
församlingen tror jag att dessa olika
bönesamlingar kan ge tillfälle att
komma närmre – både Gud och vännerna i församlingen. Så har det varit
för mig. Kanske uppfattar någon dessa
mötesplatser som slutna klubbar – och
vi bör vara medvetna om risken att
de blir det. Men bönesamlingarna är
också ett tecken på öppenhet. En öppen dörr mot samhället utanför, ett öppet hjärta för församlingen och öppna
händer mot Gud, som alltid vill ge oss
mer av sin nåd. Genom våra bönesamlingar fortsätter söndagens gudstjänst
och leder oss genom hela veckan, oavsett om vi ber i kyrkan eller hemma. I
bönen får vi inkludera varandra, lyfta
fram och stärka varandra. Som vi säger i de avslutande orden på måndagar: ”Bären varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag.”
Emanuel Strandh,

Glimtar från Japan
universitetet träffar hon en
kristen student som lyssnar
till henne. Han frågar om
hon vill följa med till kyrkan. När hon kommer dit
blir hon så tagen av värmen
hon möter att hon inte kan
låta bli att komma tillbaka.
Hon köper en bibel som hon
bär med sig varje dag, och
på rasterna läser hon och
stryker under ord och meningar hon berörs av.

Vid Ohara konstmuseum i Kurashiki finns en damm med röda
näckrosor. De fördes dit från
Monets trädgård i Frankrike
som en symbol för vänskapen
mellan den franske impressionisten och hans japanska kollegor. Monet var imponerad av
den japanska tekniken att fånga
de undflyende ögonblicken.
När jag en tidig morgon går till museet
för att fånga tillfället att se näckrosen
blomma före höstens ingång, ser jag
en blomma som fortfarande sträcker
ut sina kronblad. Jag minns att jag läst
att Monet köpte en röd näckros från
Sverige. Jag kan inte låta bli att undra
om den efter resan från Fagertärn i
Närke till Monets trädgård i Giverny
så småningom fortsatte sin färd över
haven till Kurashiki.

Ur ett mänskligt perspektiv är kyrkan
i Japan liten, som en ensam näckros i
en damm. Den söker sin väg i ett sekulariserat samhälle. De små kvarterstemplen som tidigare syntes i de växande storstäderna flyttas från gatan till
höghustaken. Många arbetar så hårt att
de blir sjuka och den psykiska ohälsan
bland unga ökar.
I den miljön verkar den kristna kyrkan
och vill förmedla hopp.
En pastor går upp klockan sex varje morgon och
hjälper till att städa i parken intill kyrkan. Framåt
förmiddagen möter han
de arbetslösa som samlas i parken. En dag tog
han med sig sin gitarr
och rätt vad det var hade
han startat en kör. Nu
övar de i kyrkan.

En man sitter i fängelse efter att i
många år haft samröre med maffian.
En besökspastor erbjuder samtal och
frågar om han vill ha förbön. Plötsligt
minns han hur han som barn gick till
söndagsskolan där en missionär berättade om en kärleksfull Gud. Hur han
hade skrivit pojkens namn på en lapp
med främmande bokstäver och sagt att
Gud älskar dig. Där i cellen, uppfylld
av barndomsminnet, ger han sitt liv åt
Gud.
Våra systerkyrkor i Japan, NSKK och
JBU, brottas idag med samma problem
som de flesta kyrkor i Japan. Församlingarna är ofta små med en stigande
medelålder och stor brist på pastorer.
Samtidigt sker underverk varje dag
och jag förstår att Gud verkar genom
sin kyrka, hur liten den än är.

En ung flicka hade på

Två söndagsskolebarn framför Kibikyrkans anslagstavla. grund av långvarig
Det står på skylten att kyrkan grundades av
mobbing bestämt sig
missionärer från Sverige

för att avsluta sitt liv. På

Skördefest lörd 28 sept

Traditionsenligt
inbjuder vi till
Skördefest i Sturegården 28 september kl 12-15.
Du kan komma
och äta en god
sopplunch, köpa
sylt, saft, hembakat m.m. och göra

Kulturvecka

Kulturvecka med Kulturafton lördagen den 14
september
kl
17.00
Under temat ”Mitt liv”
presenterar Betaniaakvarellen och Närkepoeter ett
scenprogram och konstutställning i Betaniakyrkan.
Servering.

fynd på vår loppis.
Allt överskott delas mellan Diakonia och Equmeniakyrkans internationella arbete.
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Eva Larsen

Projektkör i Betlehem
Känner du igen ”Gabriellas sång”? Har du sett filmerna ”Såsom i Himlen” eller ”Den ofrivillige golfaren”, ”Lotta på
Bråkmakargatan” eller kanske TV-serierna ”Bäck” eller ”Skärgårdsdoktorn”? Då har du hört Stefan Nilssons musik!
Hans hustru Lotta Hasselquist Nilsson har skrivit en mängd härliga visor för barn och körmusik. Båda är lysande musiker
och i höst får du chansen att vara med i Betlehemskyrkans Projektkör och sjunga tillsammans med Stefan och Lotta.
I år innesluter vi även Sturekören i vårt projekt och även om körerna övar vara för sig så kommer de att delta gemensamt
i konserten, så nytt för i år är: Sjung i samma projekt som ditt barn!
Betlehemskyrkans Projektkör övar sju onsdagar kl 19.30-21.00 med start den 25 september och har konsert den 10 november kl 18.00 tillsammans med Stefan Nilsson & Lotta Hasselquist Nilsson.
Missa inte tillfället utan var med du också!
Deltagaravgift för vuxna i Projektkören är 250 kr. Anmälan via Bilda.

Äntligen Tisdag!
På tisdagar träffas vi för att trivas tillsammans i Sturegården. Kl 10.00 samlas vi runt kaffebordet och sedan finns det en hel del aktiviteter att välja mellan. Du kan lära dig spela
piano med ackordsanalys eller du kan ta med ditt handarbete och helt enkelt vara med i
gemenskapen. Vi kommer att ”prova-på” olika handarbetstekniker för de som så önskar. 3
sept – 15 okt provar vi på nåltovning som Ulla-Britt Johnsen lär ut, och 22 okt – 3 dec fritt
broderi och återbruk tillsammans med ”Hantverks-Lotta” från Bilda. Det finns också
möjlighet att vara med i gemenskapen och riva lakan som blir till förband att skicka ut till
Kongo. Innan vi går upp till kyrksalen för en lunchandakt så rör vi på oss i Sittgympan
strax efter 12.
Kl 13 serveras lunch för 50 kronor, och den bör du ha anmält dig till senast söndag så att
matlagarna vet hur mycket de ska köpa in och tillaga. Första tisdagen i månaden kommer
någon kl 14.00 för att berätta något intressant under temat ”Berättelsen om….”
Välkommen att vara med på de aktiviteter du tycker verkar spännande.
Akvarellmålarna som har träffats på tisdagar har bytt dag till onsdag ojämna veckor
kl 14-15.30

Nej till solceller på Betlehemskyrkans kyrktak

Innan sommaren ansökte vi i Betlehemskyrkan att få sätta upp solceller på kyrkans tak. Vi fick möjlighet att komma med synpunkter innan beslutet. Beslutet var ändå ett nej till solceller. Huvudargumentet
från byggnadsnämnden var i stort helt baserat på vad stadsantikvarien
tycker om vår kyrka. De anser att vår kyrkobyggnad är av mycket
stort antikvariskt värde och att solceller skulle förvanska byggnaden
avsevärt. Argumenten är samma som det nej vi fått för en ansökan om
ändring av detaljplan. Vi ville då få en delning av tomten, så att kyrkan blev en egen fastighet och hyresdelen och Sturegården en annan
fastighet. Vi har under sommaren/semestern sammanställt en överklagan som skickats till byggnadsnämnden/Länsstyrelsen. Vår överklagan uppmärksammades
av NA. De hörde av sig
och gjorde ett reportage.
Ledaren i samma nummer tog också upp detta. Ett citat från ledaren: ”Betlehemskyrkans församling i Örebro, som vill göra en insats både för klimatet och ekonomin genom att sätta upp solpaneler på taket. Målet är att bli
en ekokyrka. Men Stadsbyggnadskontoret säger tvärnej. Det stör i stadsbilden och kan orsaka skada på den gamla, historiska byggnaden, hälsar
kommunen. Men det är nonsens, …”
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Välkommen till höstens

Upptäck Nu!
Upptäck Nu! är en utflyktsdag för alla åldrar med
aktiviteter inspirerad av equmeniascout.
Barn kommer i sällskap med vuxen.
21 september: Vi upptäcker vad skördetiden kan ge.
Vi kommer att vara i närheten av Karlslunds herrgård.
19 Oktober: Vi upptäcker vad vatten kan betyda.
Vi kommer att vara i närheten av Oset.
Upptäck Nu! pågår mellan 10.00-13.00. Medtag matsäck.
Aktiviteterna anpassas efter de som deltar.
Alla åldrar är varmt välkomna!

Håll utkik, mer information kommer längre fram.
Vid frågor, kontakta Betlehemskyrkans pastorsexpedition:
Telefon 32 38 61, E-post betlehemskyrkan.orebro@telia.com

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
Körpedagog
Kersti Esselwall-Smårs
Tel 070 658 44 91
kersti.betlehemskyrkan@
telia.com
Arbetar: Onsdagar

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

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

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:
10 november

Söndagens texter, teman, psalmförslag och
Equmeniakyrkans förbönskalender hittar du
på www.gudstjänst.se

- 11 -

Betaniakyrkan

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

Församlingsassistent
Emanuel Strandh
Tel 070 374 24 39
emanuel@
betaniakyrkan.se

Kultur- och studieverksamhet
sker i samarbete med
Studieförbundet Bilda

Olika perspektiv
Jag satt och såg ut över
Östersjön.
Havet
sträckte sig alldeles spegelblankt
och här och där
gick det en
del båtar av
olika storlek
åt olika håll,
och flera av
dem tycktes
balansera på
havets kant. Då
och då möttes två
båtar vid horisonten, de smälte samman
till en och sedan delade de på
sig igen, och jag insåg att båtarna inte
alls hade mötts för mot för,
utan det hade varit ganska
långt emellan dem, trots
att det från mitt perspektiv såg ut som
att de krockade.
Jag stod uppe i
Sörbybacken och
tittade ut över Örebro. Lokaliserade
typiska landmärken i
staden som Svampen,
Olaus Petri kyrka, Nikolai kyrka, Krämaren och
utifrån dem försökte jag hitta
andra byggnader. När jag såg alltihop
uppifrån så insåg jag att olika delar
av staden har ett annat förhållande till
varandra än hur jag upplever det när
jag går gatorna fram.
Jag låg på rygg i gräset under en tall
och tittade upp mot den blå sommarhimlen. Den höga, ståtliga tallen med
sina grova grenar uppe i toppen såg ut
som en stjärna från det perspektiv som

jag fick där liggande i gröngräset, och det var så
otroligt vackert. Det
är sällan som man
tittar på ett träd
rakt underifrån.

I kyrkan
har
vi
ett evighetsperspektiv.
Vi har en
tro och ett
hopp om att
när vårt liv är
slut här på jorden
så väntar ett nytt liv
tillsammans med Jesus i Guds
himmel. Men bara för att vi har ett
evighetsperspektiv så får vi inte glömma nuet. Vi får inte ha blicken fäst så
långt bort att vi inte ser det som finns i
vår närhet. Under hösten kommer våra
kyrkor att läsa Apostlagärningarna under temat: ”Till jordens yttersta gräns”
vilket är ett citat av Jesus då han talar
om för lärjungarna att de ska få Andens kraft att vittna om honom över

hela jorden, till jordens yttersta gräns.
Det här säger han precis innan han
lyfts upp i himlen.
När Jesus talade om ”jordens yttersta
gräns” så trodde man att jorden var
platt och att det faktiskt fanns en gräns.
Idag har vi ett helt nytt perspektiv,
vi vet att jorden är ett klot och att
”jordens yttersta gräns” finns
precis här där vi står likaväl
som tusentals mil härifrån.
Det är lätt att tänka att vi
i första hand ska sända
missionärer till något land
långt borta och glömma
det missionsfält som finns
”bakom knuten”. Vi måste
kunna hålla båda perspektiven aktuella samtidigt. Människor i andra delar av världen behöver höra evangelium, och din granne
behöver höra evangelium.
Båda är lika viktiga!
Katarina Linderborg

