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Tema Ensamhet
Välkommen till ett nytt nummer av Betania- och Betlehemskyrkans församlingsblad. Under det här 
bladets aktualitet inträffar Jul och Nyår, och det här bladet har fått ”Ensamhet” som tema. Många kan 
känna ensamheten extra svår under storhelger som Jul och Nyår, och i olika texter funderar olika per-
soner kring ensamhet och gemenskap. På nästa uppslag har vi givit några frågor om ensamhet och 
gemenskap till olika personer i vår gemenskap. Trevlig läsning!

Ensamhet - något för alla?
Minst en gång per dag finner jag mig i 
en situation där jag försöker laga mat 
med en grinig och snorig bebis på höf-
ten. Samtidigt som jag försöker lösa 
en konflikt mellan barnet som alltid 
är hungrigt och det andra barnet som 
alltid vill att man följer regler och rikt-
linjer. Och så tröstar jag ett tredje barn 
som gråter för att hen inte får vara 
med. I folkmun kallas detta för hell 
hour. Timmen mellan hämtning av 
barn på förskola/fritids och tills dess 
maten står på bordet. Det finns inget 
tillfälle under dagen som jag längtar 
så mycket efter ensamhet som under 
en pågående hell hour. Det finns inget 
tillfälle under dagen som jag avundas 
er så mycket, ni som kan slänga er på 
soffan när ni kommer hem från job-
bet och pusta ut i stillhet och tystnad. 
Som grädde på moset har ni både tid, 
pengar och möjlighet att unna er en 
retreat då och då. Klämkäck PR för 
retreat, det var förresten min första 
tanke när jag fick titelförslaget till den 
här texten. Är det inte orättvist, att vi 
som behöver en retreat mest av allt, vi 
får nöja oss med 20 minuter i duschen 
för att stänga ute slamret och larmet en 
liten stund. Tänka klart en tanke och 
formulera en kort bön.

Just nu är jag besatt av att söka en-
samhet. Det beror såklart på att jag 
befinner mig mitt i stormens öga av 
småbarnsår. Det kan vara enormt på-
frestande att varken få ha sin kropp el-
ler sin tanke i fred. Det är ett ständigt 
pickande, hackande och surrande. Det 
är starka viljor blandat med att upp-
fylla livsnödiga behov. Mycket kärlek 
och många små krig att bekämpa, dag 
ut och dag in. Att hitta ett andrum där 
jag är ensam med mina egna känslor, 
tankar och behov är av största nöd-
vändighet för att jag ska orka vara den 
kärleksfulla föräldern jag vill vara.
För några veckor sedan deltog jag i 
Pilgrims höstmöte i Bjärka-Säby. Från 
ett bord plockade jag upp ett gammalt 
nummer av tidsskriften Pilgrim med 
titeln Ensam. På en av sidorna läste jag 
den här dikten av Anna Greta Wide:

Ensamma måste vi vara 
fastän på olika sätt.
Inte är ensamhet bara
ensamhet rätt och slätt.
Ensamhet värmer och kyler,
ensamhet gråter och ler.
Ensamhet röjer och skyler,
tar och ger.

Som med det mesta här i livet har 
myntet två sidor. Jag möter många en-
samma människor i mitt jobb. På en 
lista över en rad diagnoser, psykiska 
och fysiska, så är ensamheten den värsta 
att leva med. Har du upplevt dig vara 
riktigt ensam någon gång under livet 
så vet du hur sargad och sprucken man 
känner sig, ja kanske rentav galen. Det 
är inte människans natur att vara en-
sam. Detta fastslås redan i Skapelsebe-
rättelsen när Gud skapar en livskamrat 
till Adam. Den sjukliga ensamheten är 
ett ok att bära. Betydelsen av mänsklig 
kontakt går inte att rationalisera bort. 
Jag tänker på dig som är ensam på 
riktigt. Du, vars ensamhet varken har 
ett mål eller mening. Du som vandrar 
med din skavande tomhet, dag ut och 
dag in. Du som inte har ett småbarn-
skaos att omfamna. Eller en vän att 
ringa. Min bön är att du som är en-
sam ska finna tröst i Gudsrösten, som 
också talar till ditt hjärta. Trots allt så 
är vi inte ensamma, ingen av oss, hur 
hopplöst det än känns. I Guds ögon får 
vi vara älskade och vi får höra till ett 
sammanhang. Min bön är att du som 
är ensam ska få erfara Guds kärlek i 
den förtvivlade tomheten. Aldrig, ald-
rig ensam.        

Fanny Strandh                                     
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”Vad händer med en människa som 
stängs ute och inte får höra till? En 
sak är säker – utan beröring, bekräf-
telse, kärlek och gemenskap tynar vi 
bort och dör.” 
Jag sitter i Stadsmissionens lokaler på 
Vasastrand en kall men solig novem-
bermorgon. ”Porten” har just öppnat 
och vi har satt oss för att ha andakt 
innan frukosten. Orden ovan avslutar 
den korta betraktelse som varje mor-
gon läses ur Olle Carlssons andakts-
bok för sinnesro ”Just idag.” Boken 
läggs undan och vi lyssnar på en låt 
på stereon. Det är Linnéa Henrikssons 
version av Vikingarnas ”Den stora 
dagen”. Den handlar om en gammal 
kvinna som fyller år och dukar för 
ett enkelt födelsedagsfika. Telefonen 
ringer och ett efter ett meddelar hen-
nes barn att de inte kan komma. ”Det 
gör ingenting”, upprepar kvinnan i re-
frängen, ”jag finns ju här var dag”.
När jag hör berättas om hur frikyr-
koförsamlingar genom århundradena 
har samlat mycket människor och en-
gagemang och haft stor påverkan på 
samhället runt omkring sig, slås jag av 
hur behovsorienterad man varit. Med 
stor målmedvetenhet släppte man sitt 
eget för att möta ett konkret behov. 
När behovet var hunger delade man 
ut mat. När staden kryllade av barn 
som inte hade någonstans att ta vägen 
erbjöd man rum och aktivitet i form 
av söndagsskolor, läger, mm. Ibland 
har behovet varit utbildning, hemma 
eller utomlands, och då har man star-

tat skolor. Som (relativt) nyutbildad 
församlingsarbetare har jag många 
gånger ställt mig frågan: Vad är min 
tids stora behov? Vilket avtryck ska 
församlingarna idag ha på samhället 
runtomkring? 
Dagen efter mitt besök på Porten sitter 
jag och samtalar med Patricia Alne-
hill. Hon är en av dem i Betaniakyr-
kan som arbetar praktiskt för att möta 
ensamhet. Patricia har i flera år varit 
ansvarig för att planera och samordna 
de årliga jul- och sommarfesterna för 
de äldre, sjuka och ensamma. Hon be-
rättar att hon har dessa fester i bakhu-
vudet året runt och har redan nu tankar 
om hur sommarfesten kommer att bli. 
- ”Det kan verka som en så liten sak 
med en fest som bara varar ett par 
timmar, men människor har hört av 
sig och berättat att de ser fram emot 
julfesten flera månader i förväg. Det 

betyder verkligen någonting för dem.” 
Patricia är uppvuxen i England och 
kanske har hon med någonting av 
mentaliteten därifrån. 
- ”I England är det mycket vanligare 
att arbeta som volontär för att man vet 
att det offentliga inte har möjlighet att 
klara alla problem. Det ser vi nu i Sve-
rige med. Jag tror att det kommer behö-
vas fler volontärarbetare framöver.”
Ensamhet kan se ut på många olika 
sätt och den är inte exklusiv för nå-
gon särskild åldersgrupp eller social 
bakgrund.  Vill man göra något för 
att möta ensamheten tror jag att man 
måste jobba på bred front. Jag ser 
olika typer av ensamhet hos männi-
skor jag möter i arbetet. På Porten, på 
språkcafé, på småbarnscafé, på andak-
ter och i flera andra sammanhang. Jag 
tror inte att det handlar om att erbjuda 
en verksamhet med en målgrupp, utan 
att vi som församlingar behöver möta 
ensamheten i alla våra verksamheter, 
i allt vi gör. Det handlar inte om att 
hitta på en ny fantastisk idé som aldrig 
provats förut, utan om att göra tillsam-
mans det vi annars hade gjort ensam-
ma. Att låta församlingen bli platsen 
där jag delar min vardag med andra 
människor.
Jag blir mer och mer övertygad om att 
en av kyrkans största missioner i vår 
tid är att bekämpa ensamheten. Frå-
gan är om vi är beredda att än en gång 
släppa vårt eget för att målmedvetet 
möta vår samtids behov?

Emanuel Strandh

Vår tids stora mission
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Här känner jag mest gemenskap.
Jag känner starkast gemenskap när jag är med mina barn 
och närmaste vänner, och vi pratar om livet och delar sor-
ger och glädjeämnen. Det känns också väldigt starkt när 
jag lovsjunger eller ber tillsammans med vännerna som 
delar mitt hopp och min kärlek till Jesus. 

Ensamhet i gemenskap.
Jag känner starkast ensamhet i gemenskap med andra, inte 
när jag är ensam. Det finns dagar då jag känner mig glad 
och längtar efter kontakt, men det är omöjligt att få ögon-
kontakt med människorna jag möter, bland annat för att de 
är upptagna med sina mobiler eller att jag upplever att det 
är svårt att komma in i samtalen som finns runt lunch- och 
fikaborden. En riktigt dålig dag är en dag då ingen har frå-
gat mig en enda fråga, eller tilltalat mig, då kan det kännas 
förtvivlat ensamt och göra ont. 

Det här kan jag göra för att minska ensamhet.
Det jag kan göra för att minska min egen upplevelse av 
ensamhet är att vända mig till Jesus och be, eller att ringa 
eller söka upp någon jag bryr mig om. Ofta är det bästa 
sättet att minska ensamhet att helt enkelt hämta kraft hos 
Jesus, att våga visa mig sårbar nog att visa en annan män-
niska omtanke eller be om det jag behöver. Att påminna 
sig om att det är många människor som kämpar med olika 
saker, och att vara den förste att sträcka sig ut, hjälper nog 
både dem och mig själv. 

Karin Synnerman

Här känner jag mest gemenskap.
När jag samtalar med andra i en dialog, när man känner 
in vad den andra menar. När jag tar mig tid att lyssna, så 
lyssnar den andra oftast på mig. När jag vågar prata om 
mina innersta känslor i förtroende med någon. Jag sökte 
efter vad andra har skrivit om ensamhet. Det är en uppma-
ning till mig. I första Johannesbrevet står det: Om vi vand-
rar i ljuset liksom han är i ljuset,  då har vi gemenskap 
med varandra. Ser jag på andra med Jesu ögon så finns 
inga murar. Men oj vad lätt att glömma.

Det här kan jag göra för att minska ensamhet.
Jag kan gå utanför min dörr, utanför min bekvämlighets-
zon. Prata med främmande människor i olika situationer. 
Söka kontakt med en förening.  Andras ensamhet: Ta 
kontakt med olika människor och inte bara prata med be-
kanta. 

Ensamhet i gemenskap.
Det är nog den värsta ensamheten.  Att vara i ett samman-
hang och känna sig utanför, det gör ont. Så får vi inte göra 
mot varandra.  Då är det bättre att vara ensam hemma. 
Det här är lite funderingar om ensamhet.  Det är stora frå-
gor.  

Hans Borg

Bön och offerperiod 
för Equeniakyrkans internationella arbete är 1:a Advent - 31 januari. 
Årets tema är ”Till jordens yttersta gräns”
I Betania har man insamling under hela perioden.
I Betlehem har vi bön- och offerdag den 8 dec.
Du kan när du vill skicka in en gåva på Equmeniakyrkans Pg 90 03 28 - 6 eller via Swish 900 32 86, skriv då gåva i 
meddelandefönstret, eller skicka in pengar till din egen församling och skriv Mission. 
Glöm inte att också be för vårt gemensamma internationella arbete. 

Tack för din gåva!
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Här känner jag mest gemenskap.
Ett enkelt svar är när det finns ett engagemang. Det kan 
vara så lite men ändå betydelsefullt som arbetet i omsorgs-
gruppen. Alla ställer upp med vad de kan och det blir en 
helhet, då känner man en riktig gemenskap.

Det här kan jag göra för att minska ensamhet.
Jag är väl medveten om att jag inte kan minska all ensam-
het och inte har den enda lösningen på problemet.
Däremot hälsar jag ofta på ”udda” människor med ett hej 
för att de skall kunna känna sig sedda på positivt sätt. And-
ra kan jag besöka och utföra ett lite ärende och/eller ta med 
på ett enkelt föreningsevenemang som i sin tur kan leda till 
nya kontakter 

Arne Christiansen

Ensamhet - Gemenskap
Att vara ensam kan vara fantastiskt!
Att känna sej ensam kan vara outhärdligt.
Att känna sej ensam bland många kan vara fruktansvärt.

Att acceptera att vi föds och dör ensamma och att våra för-
äldrar, syskon och andra vänner bara är något vi får låna 
för en tid i livet, för att dela den existentiella ensamhet vi 
föds till, är bästa grunden för att kunna dela vår ensamhet 
med andra.

 ”och du får ingenting ta med dej dit du går”.

Vi kan bara låna ut oss själva med vår egen innersta 
kärna.
När det inte finns någonting att dölja och ingenting att för-
svara, först då kan vi förstå vår egen och andras ensamhet, 
och dela den.

Prata med varandra om väsentligheter, födelse, liv och 
död.

Ta er tid och ge varandra den tiden!

Hans Gunnar Frebran

Här känner jag mest gemenskap.
Jag känner mest gemenskap i sammanhang som är måna 
om att bygga gemensamma erfarenheter. Där jag möts av 
frågorna ”Hur står det till? Vad har hänt sedan sist?” och 
där det tas avsked med hälsningen ”Ha det bra tills vi ses 
igen!”.

Det här kan jag göra för att minska ensamhet.
Jag kan minska ensamhet genom att vara öppen inför de 
nya människor jag möter, att nyfiket säga ”Hej jag heter 
Karin, vad heter du?”

Karin Gustafsson

Pilgrimsvandring för Fred, 7 december
Tro möter tro-nätverket inbjuder till en ”Pilgrimsvandring för Fred” den 7 december. Start kl 10.00 vid Olaus Petri 
kyrka, sedan vandrar vi via Nikolai kyrka som har Julmarknad, via Våghustorget där vi möter ”Pannkakskyrkan” till 
Betlehemskyrkan där vi möter den ortodoxa församling som brukar fira gudstjänst där. Vi avslutar med att festa på 
pannkakor. Välkommen att vara med och vandra!
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Betaniakyrkan
Program

Varje vecka i Betaniakyrkan
Måndagar 15.00 Eftermiddagskaffe, Bibelsamtal, Bön 
Tisdagar 18.00 Tidebön - Vesper
Onsdagar  9-12 Småbarnscafé 
Torsdagar 8.30 Morgon med Gud
Fredagar 14.00 Betaniaakvarellen 
Kyrkkaffe - serveras efter varje gudstjänst

Årsmöte 2020
Årsmöte i Betaniakyrkan
Församlingsledningen kallar och välkomnar alla 
medlemmar till årsmöte 2020! 
Lördag 22 februari kl 16.00
Ett förberedande Församlingsmöte tisd 4 febr kl 19.00. 
Valberedning. Rune Jonsson, Torbjörn Welamsson

November
30 Lör  14-16 Minijulmarknad, Julkrubban öppnar
December
1  Sön  10.00 Nattvardsgudstjänst. Paul Enlund, 
   Adventskör, Eva Samuelsson    
   12-14 Språkcafé    
3 Tis  14.00 Stickcafe
5 Tor  11.00 Begravningsgudstjänst
8 Sön  10.00 Gudstjänst Paul Enlund, Voxette
   Språkcafé inställt
   12.00 Världens Fest! i Betlehem
   Lasse Svensson, Georg Andrén, 
   Katarina Linderborg, Magnus Jonzon
9 Mån  15.00 Eftermiddagskaffe, Bibelsamtal o Bön 
10 Tis  14.00 Julfest för inbjudna
11 Ons  09-12 Småbarnscafé Terminsavslutning 
13 Fre  14.00 Betaniaakvarellen Terminsavslutning 
14 Lör  10.30 Sångandakt på Klosterbacken. 
15 Sön  16.00 Gospelgudstjänst Svart på Vitt, Joakim 
   Arenius, Paul Enlund. Språkcafé inställt  
17 Tis  10.00 Sångandakt på Norrby Senior. 
   10.00 Närkepoeterna Terminsavslutning  
22 Sön  10.00 Gudstjänst Ulf Schöier, 
   Emanuel Strandh, Maja Helin    
   12-14 Språkcafé   
24 Tis  10.00 Julspel 
25 Ons  10.00 Juldagsgudstjänst i Betlehem
   Katarina Linderborg, MajLis Morhed Hultvall,   
   Kören, Lars-Ove Eriksson   
26 Tor  11.00 Gudstjänst i Betelkyrkan. 
29 Sön  10.00 Missionsgudstjänst i  Betania Petter och
   Andrea Hermansson, Konrad Olausson
   Språkcafé inställt  
31 Tis  18.00  Nyårsbön i Betania. Ingela Reinholds-
   son, Andreas Gyllander, Paul Enlund    
   19.00 Nyårsfirande med knytkalas. 
Januari
1 Ons 1 6.00 Nattvardsgudstjänst i Betlehem 
   Katarina Linderborg, Maria Björkqvist
5 Sön  10.00 Nattvardsgudstjänst i Betlehem 
   Katarina Linderborg, MajLis o Christer Morhed
    Hultvall, Maria Björkqvist 
   (språkcafé inställt i Betania)
6 Mån  15.00 Eftermiddagskaffe, Bibelsamtal o Bön
11 Lör  10.30 Sångandakt. Klosterbacken
12 Sön  10.00 Gudstjänst Sören Carlsvärd, Roger 
   Samuelsson, Emanuel Strandh
   12-14 Språkcafé   

15  Ons  9-12  Småbarns-Café Terminsstart
   19.30 Körövning i Betlehem 
17 Fre  14.00 Betaniaakvarellen Terminsstart
19  Sön  10.00 Nattvardsgudstjänst i Betania Björn   
   Helgesson, Paul Enlund, Blåsargrupp från Olaus 
   Petri kyrka. Söndagsskola
   18.00 Ekumeniska böneveckan (se annonsering)
21 Tis  10.00 Närkepoeterna Terminsstart
   10.00 Sångandakt på Norrby Senior
22 Ons  19.30 Körövning i Betania
26 Sön  10.00 Gudstjänst i Ekumeniska böneveckan 
   i Olaus Petri kyrka Paul Enlund
29 Ons   19.30 Körövning i Betlehem
Februari 
2 Sön  10.00 Nattvardsgudstjänst i Betlehem 
   ”Till jordens yttersta gräns” Paul Enlund, 
   Katarina Linderborg, Kersti Esselwall-Smårs, 
   gemensam kör      
   12-14 Språkcafé i Betania   
4  Tis  19.00 Förberendande Årsmöte
8  Lör 1 0.30 Sångandakt Klosterbacken
9  Sön  10.00 Gudstjänst Karin Synnerman, 
   Gunnar Staaf
   12-14 Språkcafé    
   Ansvarsvecka Porten
11 Tis  14.00 Café Tisdag 
16 Sön  10.00 Nattvardsgudstjänst i Betania 
   Katarina Linderborg, Paul Enlund. Barnäventyr 
   12-14 Språkcafé    
18  Tis  10.00 Närkepoeterna  
22  Lör  16.00 Årsmöte 
23  Sön  10.00 Gudstjänst Paul Enlund 
25 Tis  10.00 Sångandakt på Norrby Senior
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Betlehemskyrkan
Program

Varje vecka i Betlehemskyrkan
Tisdagar    10.00 Äntligen Tisdag från 28/1 -19
Onsdagar   15.30 Sturekören övar
      17.30 Bk blås
      19.30 Körövning
Kyrkkaffe - serveras efter varje gudstjänst

Årsmöte 2020
Årsmöte 1 med idé-samtal blir kl 12.00 efter gudstjäns-
ten den 9 februari. 
Årsmöte 2 med val till olika uppgifter i församlingen 
blir lördagen den 7 mars kl 13.00. 
Söndagen 8 mars kl 10.00 har vi högtidsgudstjänst där 
kören sjunger, Katarina Linderborg predikar och vi får 
lägga det kommande verksamhetsåret i Guds händer. 
Valberedningen som består av Eva Felle Persson, Ur-
ban James och Kristina Tengå, vill ha ev. avsägelser 
från uppdrag senast 15 december. 
Nominera gärna personer du tror skulle vara bra för nå-
got uppdrag till valberedningen, eller tala själv om vad 
du skulle vara intresserad av. 

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

December
1 Sön  10.00 Adventsgudstjänst Katarina Linderborg, 
   Kören, Sturekören, Kersti Esselwall-Smårs, 
   Maria Björkqvist, Essen Ledstam, Bk blås
2 Mån  18.30 På väg med Apostlagärningarna
3 Tis  10.00 Äntligen Tisdag Adventsfest
4 Ons  14.00 Akvarellmålning 
7 Lör  10.00 Pilgrimsvandring för Fred
8 Sön  12.00 Världens Fest! Lasse Svensson, Georg 
   Andrén, Katarina Linderborg, Magnus Jonzon
15 Sön  10.00 Nattvardsgudstjänst Rose-Marie 
   Frebran, Peo Sidblad, Reidun Carlsson
18 Ons  19.00 Vi sjunger in Julen Kören, Börje Ström,
   Kersti Esselwall-Smårs, Katarina Linderborg 
22 Sön  10.00 Gudstjänst Katarina Linderborg, 
   Hanna Karin Lundblad, Niklas Eriksen
24 Tis  10.00 Vi plockar fram krubban 
   Katarina Linderborg, Reidun Carlsson
25 Ons  10.00 Juldagsgudstjänst i Betlehem
   Katarina Linderborg, MajLis Morhed Hultvall, 
   Kören, Lars-Ove Eriksson
29 Sön  10.00 Missionsgudstjänst i Betania, Petter och 
   Andrea Hermanssson,  Konrad Olausson
31 Tis  18.00  Nyårsbön i Betania. Ingela Reinholds-
   son, Andreas Gyllander, Paul Enlund    
   19.00 Nyårsfirande med knytkalas. 
Januari
1 Ons 1 6.00 Nattvardsgudstjänst i Betlehem 
   Katarina Linderborg, Maria Björkqvist
5 Sön  10.00 Nattvardsgudstjänst i Betlehem 
   Katarina Linderborg, MajLis o Christer Morhed
   Hultvall, Maria Björkqvist
12 Sön  10.00 Gudstjänst 
   Katarina Linderborg, Roland Thapper
13 Mån  18.00 På väg med Apostlagärningarna
15 Ons  19.30 Körövning i Betlehem
19  Sön  10.00 Nattvardsgudstjänst i Betania Björn   
   Helgesson, Paul Enlund, Blåsargrupp från Olaus 
   Petri kyrka. Söndagsskola
22 Ons  19.30 Körövning i Betania
25 Lör  Blåsarfestival
26 Sön  10.00 Gudstjänst 
   Katarina Linderborg, Alf Rikner
   16.00 Konsert Blåsfestivalens deltagare, 
   Katarina Linderborg
27 Mån  18.00 På väg med Apostlagärningarna
28 Tis  10.00 Äntligen Tisdag Terminstart
29 Ons  14.00 Akvarellmålning Terminsstart
   19.30 Körövning i Betlehem

Februari
2 Sön  10.00 Nattvardsgudstjänst i Betlehem 
   ”Till jordens yttersta gräns” 
   Paul Enlund, Katarina  Linderborg, Kersti 
   Esselwall-Smårs, gemensam kör
4 Tis  14.00 Berättelsen om stress Tomas Danielsson
9 Sön  10.00 Gudstjänst för små och stora Katarina 
   Linderborg, Sturekören,Kersti Esselwall-Smårs
   12.00 Årsmöte 1 med idé-snack 
10 Mån 1 8.00 På väg med Apostlagärningarna
12 Ons  14.00 Akvarellmålning
16 Sön  10.00 Nattvardsgudstjänst i Betania 
   Katarina Linderborg, Paul Enlund
18 Tis  14.00 Utan religiösa glasögon
23 Sön  10.00 Gudstjänst 
   Ulf Schöier, Maria Björkqvist 
24 Mån  18.00 På väg med Apostlagärningarna
26 Ons  14.00 Akvarellmålning
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På Fredskonferensen i oktober sa Denis Mukwege att vi som kon-
sumenter kan förhindra att kvinnor och barn förnedras och utnytt-
jas genom att tänka till vad det är för mineraler i de mobiltelefo-
ner och bilbatterier vi köper. Att fråga om det är mineraler som 
är framställda på ett etiskt sätt. Jag har alltså ett personligt ansvar 
för vad som händer människor i andra länder och på andra kon-
tinenter. Det här gäller inte bara när vi köper en ny mobiltelefon 
eller elbil, det handlar också om väldigt många andra varor. Fråga 
under vilka omständigheter det är tillverkat och ifall arbetaren får 
rättvisa löner och har drägliga arbetsförhållanden. Jag behöver 
inte gå längre än till att fråga mig själv hur jag vill ha det på jobbet 
eller hur mina barn och barnbarn har det. 
I Världsbutiken på Storgatan 26 kan du köpa Julklappar som är 
framtagna enligt Fair Trade-principen. Varorna kanske kostar lite 
mer, men det beror på att arbetaren har fått skälig lön för sitt ar-
bete, det som du också vill ha när du jobbar.
Måndagen den 2 december inbjuds kyrkor i Örebro till kvällsöp-
pet i Världsbutiken kl 18-20. De bjuder på kaka bakad på saffran 
från Afghanistan och Mascobadosocker från Filippinerna och  

           hjälper dig med idéer till presenter till familj och vänner.

Lör 30 nov 14.00-16.00 i Betaniakyrkan
Julpyssel, brödbod, jul-loppis och lotteri, paket-inslagning. 
Ta med present till barn som inga klappar får, max 100 kr, i samarbete 
med ”ensam julgran söker julklappar”. Inslagningen av alla klappar sker 
på plats och levereras till Hotell Borgen och FN:s flyktinghjälp UNHCR. 

Vill Du vara med i förberedelserna?
* Baka gärna bröd – leverera lördag från kl 12.
* Skänk hantverk eller loppmarknads-saker med ”JUL-tema” till försälj-
ning! 
* Skänk vinster till lotteri.
Berätta vad du vill och kan bidra med till paul@betaniakyrkan.se 
eller på kyrkans telefonsvarare 019-310290
Till förmån för Equmeniakyrkans internationella arbete 

En rättvis och hållbar Jul

Världens Fest! 
Betlehemskyrkan fortsätter sin tradition med ”Världens Fest!” andra Advent 
klockan 12-15 i Sturegården. Den dagen är det bön- och offerdag till Equmenia-
kyrkans internationella arbete. I år gästas vi av Equmeniakyrkans kyrkoledare 
Lasse Svensson och Diakonias generalsekreterare Georg Andrén och de kom-
mer att tala om det arbete och de kontakter som Equmeniakyrkan och Diakonia 
har över världen. 

Vi inleder festen med knytkalas klockan 12.00 då vi dukar upp en hejdundrande 
festbuffé med alla de godsaker som vi tillsammans har tagit med oss. Du väljer 
vad och om du vill ha med dig något att bjuda på. När vi ätit oss mätta får vi 
lyssna till Lasse och Georg. 
I år kommer Betaniakyrkan och Hagakyrkan att ansluta till festen. 

Mini-Julmarknad & öppning av Julkrubban
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Gospelkören Svart på Vitt 3:e Advent
Jul-konsert-gudstjänst – söndag 15 december kl 16.00 i Betaniakyrkan.
Joakim Arenius dirigent, Bror Engström piano, Stefan Bäcklund bas. 

Nyårsafton med Nyårsbön
Betaniakyrkan öppnar dörrarna för traditionsenlig och stämningsfull ny-
årsbön kl 18 i gemenskap med alla Equmeniakyrkorna i Örebro. Det 
bjuds på sång och musik med Ingela Reinholdsson och Andreas Gyllan-
der. Paul Enlund delar tankar på tröskeln till 2020.  

Med ”eftersits” 
För den som så önskar är det bara att fortsätta nyårsaftonen med 
knytkalas! Det är för fjärde året vi bjuder in till detta ”spontana” 
arrangemang. Det har blivit succé och bygger på den enkla idén: 
Om det finns ”fem som vill” så gör vi det!  Över fyrtio personer 
hörsammade inbjudan i fjol och dukade upp och njöt av frikostig 

nyårsbuffé och spontana aktiviteter. Vid 22-tiden dukades borden av och somliga bröt 
upp och ett antal gav sig av för att fira tolv-slag och fyrverkerier tillsammans med 
andra Örebroare vid Slottet.     Välkommen med!

Karen Dickinson i Betlehem
Mitt namn är Karen Dick-
inson och jag går en 4-årig 
pastorsutbildning på Örebro 
Teologiska Högskola. Jag 
kommer att vara i Betlehems-
kyrkan som praktikant under 
en del av utbildningstiden och 
Katarina kommer att vara min 
mentor. 
Jag är ursprungligen från Eng-
land och träffade en svensk 
man och flyttade till Sverige 

år 1998. Jag har nu bott i Sverige i 21 år. 
Jag har alltid haft en längtan efter att arbeta gentemot utsat-
ta människor och har arbetat med människor med psykiska 
och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i 20 år. 
Att även arbeta i en kristen miljö och kunna förmedla 
evangeliet till människor har följt med mig och jag utbil-
dade mig till Diakon år 2017. Nu tar jag nästa steg i vand-
ringen med Gud och läser denna utbildning.
Jag tackar att ni som församling tar emot mig som prakti-
kant och ser fram emot att träffa er.

Hälsningar Karen Dickinson

Karin Synnerman i Betania
Jag heter Karin Synnerman, 
och läser på ALT’s fyra-åriga 
pastorsutbildning. Det ingår i 
utbildningen att ha praktik i en 
församling, och från och med 
november kommer jag att vara 
i Betaniakyrkan. Till att börja 
med kommer jag att besöka så 
många av verksamheterna som 
möjligt, för att få lära känna 
församlingen, för att senare ta 
mer aktiv del i dem. Tidigare 
har jag varit aktiv i allt från barn- och ungdomsverksamhet 
till ledare i och senare ansvarig för Alpha-kurser. Jag är 
ensamstående mamma till en 12-årig tjej, och har även två 
vuxna barn på 21 år. Utöver att läsa massor av bra kurslitte-
ratur så älskar jag att läsa romaner, träffa vänner och tränar 
på Friskis och Svettis. Hitintills så känner jag mig varmt 
välkomnad i Betania och det ska bli roligt att få lära känna 
så många nya fina människor!

Karin Synnerman

Praktikanter i Betlehem och Betania
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SAMTALSGRUPP
NÄR DU 
DRABBATS AV 
SORG…
Ingen sorg är den andra lik
Din sorg är din, men att lyssna till andra sörjandes berättelse 
skapar ofta en förståelse och ett igenkännande som gör tillvaron 
mer uthärdlig och begriplig.

Equmeniakyrkan inbjuder, tillsammans med studieförbundet Bilda, 
till en samtalsgrupp där du som mist någon, som stod dig nära, får 
stöd och hjälp att samtala om och arbeta med din sorg tillsammans 
med andra.

För mer info:
Kontakta 

Bengt Isacson 
0705- 26 46 50

Bengt

START:
dag

18:00 – 19:

LOKAL: 
Bildas Verksamhetslokaler 

Klostergatan 34 (2 vån) 
703 61 Örebro 

ANMÄLAN: 
019 – 601 53 50 alt. 

svealand@bilda.nu
(Senast )

Projektkör - Till jordens yttersta gräns

Equmeniakyrkan har tagit fram en musikgudstjänst med 
utgångspunkt i Apostlagärningarna. I januari inbjuder vi 
alla som vill vara med och sjunga i kör under ett minipro-
jekt med tre övningar och sedan gudstjänst. Vi hoppas på 
många sångare från våra kyrkor. Det är enkla sånger så 
man behöver inte vara så jättevan körsångare och det vore 
kul om vi blir en stor gemensam kör.
Övningstillfällen
15 januari 19.30-21 i Betlehem
22 januari 19.30-21 i Betania
29 januari 19.30-21 i Betlehem
Gemensam musikgudstjänst i Betlehemskyrkan den 2 fe-
bruari kl 10.00

Equmeniakyrkan i Örebro inbjuder 
gemensamt till en samtalsgrupp 
där du som mist någon som stod 
dig nära får stöd och hjälp att sam-
tala med andra i samma sitution. 
Start 28 januari kl 18-19.45
Kostnad: 650:-
Anmälan till Bilda
Folder finns i kyrkan

Från årsskiftet kommer Betaniakyrkan och Betlehemskyrkan att fira gudstjänst tillsammans två söndagar i månaden. Of-
tast blir det första och tredje söndagen, men avvikelser kan förekomma. Genom att fira gudstjänst tillsammans så hoppas 
vi kunna lära känna varandra ännu mer än vad vi redan gör. De flesta av dessa gemensamma gudstjänster kommer att 
vara Nattvardsgudstjänster och vi strävar efter att ha kyrkvärdar, nattvardstjänare, textläsare och förebedjare från båda 
församlingarna som tjänar i gudstjänsten. Kyrkkaffet fixas av de som är på hemmaplan. Vi erbjuder kyrkskjuts kl 9.40 
från den kyrka som ”är stängd” för söndagen. Det här är ett led i det närmande till varandra som församlingarna gör, och 
där det finns beslut i båda församlingarna om att på sikt bilda en gemensam församling. 
För att församlingen inte ska bli ekonomiskt lidande över att det blir en gudstjänst mindre i månaden så uppmanas guds-
tjänstdeltagarna att Swisha sin gåva till sin församling. Det här är också ett ypperligt tillfälle att ansluta sig till Equme-
niakyrkans autogiro. Där kan du anmäla att varje månad dras valfritt belopp som ska tillfalla din församling, och du kan 
också välja att samtidigt ge en gåva månatligen till internationellt och nationellt arbete i Equmeniakyrkan, Equmenia 
och utbildningarna till diakon och pastor om du vill. Behöver du hjälp med blanketter för anmälan, tala med pastor eller 
kassör.
Naturligtvis kommer det att finnas tillfälle att ge kontanter i kollektboxarna. Det som då samlas in tillfaller den försam-
ling i vars kyrka vi firar gudstjänst.
Vi hoppas och ber att vårens gudstjänster blir ytterligare ett steg på vägen till en större gemenskap mellan församlingarna. 
På programsidorna har vi markerat dessa gudstjänster med vit text på rött underlag.

Gemensamma gudstjänster 2020

Studiecirkel om orkestern
Skulle du vara intresserad av att gå en studiecirkel om Mu-
sikhistoria med Linn Elvkull som ledare? Vi planerar att ha 
en sådan cirkel fem onsdagsförmiddagar i Betlehemskyr-
kan om det blir tillräckligt med anmälda deltagare. Hör av 
dig med din intresseanmälan innan årsskiftet till 
betlehemskyrkan.orebro@telia.com

Sorgegrupp
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Hur vill jag ha min begravning?
Alla ska vi någon gång dö, det vet vi, men det är svårt att prata om döden och vi skjuter gärna upp 
att samtala med våra anhöriga om hur vi vill ha vår begravning. Samtidigt så finns det en trend i 
samhället att allt fler begravningar sker ”i kretsen av de närmaste.” När det sker finns det oftast 
bara förlorare. Personer som har haft en relation till den döde får inte ta farväl, anhöriga får 
aldrig veta vad den döde har betytt för andra människor, därför är det viktigt att begravnings-
gudstjänster i största möjliga mån är offentliga. 
Har den döde dessutom haft en relation till en församling så verkar det onaturligt att man har 
begravningsgudstjänsten i en annan kyrka eller lokal, med en officiant som inte känner den 
döde. 
Hur vill du ha din begravning? I våra kyrkor finns det en enkel lapp att ta hem och fylla i för att un-
derlätta för anhöriga när den tiden är inne, och för att du ska kunna få din begravning så som du önskar. Där finns också 
möjlighet att önska Bibeltexter, musik och sång. 
Ta med blanketten hem och fyll i den!
Forts från sid 12

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

Betaniakyrkan
Venavägen 21, 703 65 Örebro
Tel Exp 019 31 02 90
exp@betaniakyrkan.se
Bg 463 - 3517, Swish 123 512 84 75
www.betaniakyrkan.se

Församlingsföreståndare/Pastor
PauL enLund

Tel 076 023 54 23
paul@betaniakyrkan.se
Fängelsepastor: Onsdagar
Ledig dag: Fredagar

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

Kultur- och studieverksamhet sker i samarbete med Studieförbundet Bilda

splittrat oss från sin underbara ska-
pelse, så att istället för att bruka den 
så missbrukar vi den. Detta leder till 
ensamhet och isolering. Vi tror ofta att 
ensam är stark, men det stämmer inte. 
I en splittrad värld kan man tro att det 
är bäst att stå ensam för man vet aldrig 
när man blir sviken, förrådd, förnedrad 
eller vara beroende. I mitt själavårds-
arbete genom åren har jag mött dessa 
tankar och känslor.
Visst finns det gemenskap. Inte alla 
är ensamma. Vi finner gemenskap i 
mycket. Olika intressen, arbetsuppgif-
ter, åskådningar mm. Vi förenas i äk-
tenskap och partnerskap och det fyller 
oss med så mycket gott. Men mitt i allt 
detta är det lätt att känna ensamheten. 
En man vi mötte på gatan i London 
hade förlorat sitt arbete, sedan sin fru 
och familj, till sist sin självkänsla. Nu 
satt han på en filt och tiggde. ”Jag var 

rik som hade en familj, nu har jag ing-
et, inte ens på ett boende för hemlösa 
har jag plats” sa han. Det är lätt att bli 
ensam.
Min personliga upplevelse är att när 
vi får gemenskap med Gud i en djup 
relation som är betydligt säkrare än en 
kristen livsåskådning eller teologisk 
medvetenhet, lämnar oss känslan av 
ensamhet i djupet av våra hjärtan. Visst 
kan man känna sig ensam ibland, men 
det blir inte en grundkänsla. Gemen-
skapen med Gud hjälper mig att bli 
modig, att våga bli beroende av andra. 
Vi behöver varandra för att växa som 
personligheter. Vi måste också få dela 
vår glädje och kärlek i Kristus. Men 
vi får även möjlighet att leva öppna 
mot vår tillvaro och den skapelse vi 
är planterade i. Jesus talar om att Gud 
Fadern bryr sig om en enda sparv, ger 
blommorna sin skönhet och till och 

med har räknat huvudhåren på oss. 
Kanhända en liten överdrift, men ut-
trycker Guds totala närhet till oss alla. 
Inget i skapelsen undgår hans intresse, 
inte ens jag eller du. 
I Uppenbarelsebokens sista kapitel, 
står några av bibelns sista verser med 
erbjudande till gemenskap med oss 
alla.”Jag, Jesus, har sänt min ängel 
till er för att vittna i församlingarna. 
Jag är skottet från Davids rot och hans 
ättling, den strålande morgonstjärnan. 
Och Anden och bruden säger ´Kom!´ 
och den som hör det ska säga ´Kom!´ 
och den som törstar ska komma. Och 
den som vill skall fritt få dricka av li-
vets vatten.” Gud är ingen ensam ur-
kraft, han är gemenskap och han vill 
befria oss från ensamheten.

Sören Alnehill



Sitter Gud på ett moln alldeles ensam??

Forts sid 11

”Jag tror inte på Gud, jag är ateist” 
förklarade en patient för mig när jag 
tittade in till honom i hans sjukrum”. 
Hur ser den Gud ut som du inte tror 
på”, frågade jag. ”Jag tror inte på en 
Gud med stort vitt skägg och som sit-
ter på ett moln och viftar med benen. 
Jag tror inte heller på polisguden som 
jagar människor som bovar eller do-
marguden som dömer till helvetet alla 
som inte är perfekta”. Jag räckte ho-
nom handen och sa:” Här har du kar-
dan, en sådan Gud tror inte heller jag 
på…” Han frågade hur ser din Gud ut 
som du tror på?” Du är ju präst.
Jag försökte att förklara för honom 
hur min bild av Gud var. Han är den 
som söker gemenskap med sin skapel-
se, och som i hela sitt väsen är kärlek. 
Att han är en Gud men uppenbarar 
sig för oss som Fader, Son och Ande.  
Det långa samtalet slutade med att han 
menade att han aldrig hade hört detta 
förut och ville att jag skulle komma 
tillbaka för fortsatt samtal.
Vem kan förklara Gud? Hur skulle vi 
kunna förklara Gud i snäva eller vida 
teologiska utläggningar? Ingen! Jo, 
det finns en, Jesus Kristus! I Johanne-
sevangeliet kallas Jesus för Ordet. Så 

här läser vi: ”I begynnelsen fanns Or-
det och Ordet fanns hos Gud, och Or-
det var Gud”/Joh.1:1/ Evangeliet fort-
sätter:” Ingen har någonsin sett Gud. 
Den ende sonen, själv gud och alltid 
nära Fadern han har förklarat honom 
för oss”. /Joh.1:18/ Gud är inte ensam, 
han är gemenskap!
Förklaringen ligger i att han blev ett 
med oss – människor och skapelsen i 
övrigt - för att vi skulle kunna bli ett 
med Gud. Denna gemenskap skulle 
bryta den ensamhetskänsla mänsklig-
heten har burit på sedan syndafallets 
dagar och bär på också i vår tid. Gud 
vill gemenskap för han är i sig själv 
som treenig Gud gemenskap i allra 
högsta grad. Gemenskap med hela sin 
skapelse. ”Jorden är Herrens med allt 
den rymmer, världen och alla som bor 
i den…” /Ps:24:1/ En sann kristen män-
niska har inte gemenskap med Gud ge-
nom förnuft eller klokskap. Inte heller 
genom goda gärningar, att vara lagly-
dig eller att ha fromma beteenden. Inte 
ens i att vara kyrkomedlem och delta 
i böner och lovsånger. En sann kris-
ten har en medveten relation till Gud. 
Detta är möjligt genom att Jesus Kris-
tus kom till sin skapelse och skapade 

en ny väg till Guds hjärta, kärlekens 
väg. Det är ett rop från Gud själv till 
oss, kom.
     Gud är inte ensam. Vi kristna tror 
att Gud är en, som jag skrev här ovan, 
men att Gudomen består av tre stor-
heter, Fader, Son och Ande. (Det gu-
domliga mysteriet) Fadern och Sonen 
och Den Heliga Anden är fullständigt 
beroende av varandra, ingen av dem 
kan existera utan de andra två, säger 
den katolske munken Wilfrid Stinis-
sen, och fortsätter: ”Att ge och ta emot 
av varandra oavbrutet är kärlekens 
härlighet”. Gud är alltså till sitt väsen 
Gemenskap. Detta är orimligt för vår 
egen föreställningsvärld. 
Gud sitter inte i sin himmel ensam, 
han är gemenskap och längtar efter 
en innerlig gemenskap med oss, för 
att befria oss från ensamheten. Detta 
har Kristus gjort möjligt. ”Ingen har 
någonsin sett Gud. Den ende sonen, 
själv gud och alltid nära Fadern, han 
har förklarat honom för oss”. /Joh. 
1:18/
Vi vet att den Onda makten i tillvaron, 
djävulen, har splittrat Människan från 
Gud, splittrat människorna från var-
andra, splittrat folken på jorden och 


