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Tema: Tro och tvivel
Temat för det här numret av församlingsbladet är ”Tro och Tvivel”. Tron bär oss genom livet, men av
och till så kan tvivlet komma smygande. Det är något som drabbar oss alla, och när det sker kan vi få
bli burna av varandras tro. Vi har bett några personer reflektera över vad tro och tvivel är för dem.

Gud är
Jag är ute på en promenad i
mörkaste november. Jag står
bredvid ett öde fält och tittar upp mot en stjärnklar himmel. Bakom mig leder en smal
landsväg in i skogen där vildsvinen bor. Jag har gått och
förälskat mig i en kille.
Det är en sådan där riktig håll käftenförälskelse som snarare liknar en psykos. Till min stora förtret så är känslorna inte besvarade. Det gör ont, som
det gör när man är 20 år gammal och
livet är skört. Jag lyfter huvudet mot
rymden och kastar ut en bön. ”Käre
gode Gud, om jag kommer att hitta
någon att dela mitt liv med, snälla visa
mig då ett stjärnfall”. Strax därpå faller en stjärna i en båge över mig. Jag
förstummas. Fick jag precis det tecken
jag bad om? Efter några ögonblick i
stillhet och total sinnesnärvaro hör jag
ett vildsvin böka bakom mig i snåren.
Hjärtat rusar, ska jag dö nu? Attackerad av ett vildsvin? Det är så mörkt
att jag inte ser mina egna skor, det är
omöjligt att veta exakt var djuret befinner sig. Jag förundras över hur jag
kunde gå från att planera mitt bröllop
till att få en dödsdom över mig på loppet av några sekunder? Men vänta nu
– jag fick ju precis ett tecken från Gud

om att jag kommer att träffa en man.
Alltså kan det ju inte vara nu jag ska
dö, om man ser till logiken. Jag tar ett
djupt andetag och börjar gå därifrån.
Jag springer inte, utan går lugnt med
vissheten om att det inte är idag jag
ska dö.
När jag var tonåring var berättelser
som den ovan motorn i min kristna tro.
Jag längtade efter att få höra om tecken
och under. Idag ser min tro helt annorlunda ut. Det är lätt att ha en stark tro
på Gud när man ber och får svar. Det
är lätt att ha ett känslomässigt band
till Gud när man är 17 år och kroppen
svallar över av hormoner och känslor.
I många andra skeden och tider i livet
är det inte lätt att älska Gud eller ens
känna glädje i sin tro. Enligt mig är det
farligt att hänga upp Gud på en känsla.
”Varför känner jag inget?” frågade en
tonåring under en lovsångsgudstjänst,
med den underliggande frågan om hen
inte var andlig nog?

Det sägs att moder Teresa ska ha
haft en 50 år lång troskris, fylld av
tvivel och en stark frånvaro av Gud.
Jag tänker ofta på henne. Hon gick
upp varje morgon och fortsatte sitt
ändlösa arbete bland fattigdom och
misär, medan hon på insidan skrek
efter Gud och möttes av en vägg. En
av mina övertygelser är att Gud är.
Gud är, oavsett vad jag känner för
stunden, vilka frågor min tro brottas
med eller vilka tankar som genomsyrar
min dag. Gud är, oberoende av oss,
det är vi som är beroende av Gud. Jag
känner mig för det mesta som en vanlig tråkig människa. Min tro är varken
mer eller mindre. Jag känner mig inte
superfrälst eller själaglad. Jag känner
mig ofta deppig, det känns stretigt och
motigt på måndag morgon. Jag behöver berättelse om människor som
tvivlar, men ändå stretar på. Jag behöver berättelser om människor som
väljer kärlek och godhet, trots att det
känns tomt på insidan. Dessa berättelser hjälper mig i min vardag när allt
känns tungt och trist och klibbigt och
jag varken vill leva som att Gud är eller längtar efter Hans kärlek.
(Och om det är någon som undrar – jag
är idag gift med killen jag var så handlöst
förälskad i).

Fanny Strandh

Finns Gud?
Funderade en hel del på detta
efter att läst Stephen Hawkings
sista (avled mars 2018) bok
”Korta svar på stora frågor”.
Första kapitlet i boken är: Finns
Gud?
Hawkings resonemang kring detta är
kort sammanfattat; att när vi, människan, kan allt mer, förstår allt mer och
inte behöver, som för mycket länge
sedan tro att det är Guds vrede som
orsakar åska, stormar eller naturkatastrofer, inte heller att det är Guds

straff att vi drabbas av sjukdomar så
minskar Guds roll. Vi kan i allt större
utsträckning förutse såväl alla slags
väderfenomen som diagnostisera de
flesta sjukdomar. Snart kan vi genom
den genteknik som nu finns även bota
genetiska/ärftliga sjukdomar. Snart
vet vi vilken/vilka gener i vårt genom
(arvsmassa) som kan ändras så att vi
skall må bra och vara lyckliga och bli
smartare/intelligentare. Man kan säga
att ju mer vi vet, desto mindre plats för
Gud, är Hawkings slutsats. Vårt ve-
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tande ökar allt fortare med hjälp av f.a.
den digitala utvecklingen. Enligt Moores lag fördubblas antalet transistorer
per chip vartannat år. Dvs våra datorer blir dubbelt så snabba vartannat år
utan att bli större. Inom en snar framtid (delvis är den redan här) så kommer våra datorer att kunna tänka och
agera på egen hand, s.k. AI (Artificiell
Intelligens). Till sist blir våra datorer
smartare än människan. Kommer de
då att ta över? En del svarar ”nej då, vi
kan bara stänga av strömmen”, andra

menar att det har AI redan förutsett
och har en reserv för detta. Detta leder
måhända till att vi kan förklara ”allt”
och då finns inte något behov kvar av
Gud, resonerar Hawkins.
Rymden är oändlig. Antal stjärnor/galaxer är oändliga. Men summan av all
materia är noll!? Det finns lika mycket
materia som antimateria. Om vi slår
ihop det så blir det inget kvar! Helt
obegripligt att greppa. Sedan svarta
hål där gravitationen är så stark att inte
ens ljuset kommer ut. Och var finns
Gud i detta?
Mina funderingar kring detta landade
i en fundering på vad tro egentligen
betyder för mig och vad är vetande?
Om dessa frågor har såväl vetenskapen, filosofer och inte minst teologer
grubblat över sedan antiken. Det finns
säkert hyllkilometer skrivet om detta

Tro - relation

Ordet ”tro” är för många ett svårt
ord. Vi använder det mycket
utan att reflektera över det, t.ex.
Jag tror att bussen går kl.09,40
eller jag tror att det var på ICA
man sålde köttfärsen billigt denna vecka, etc. Men när det gäller
att tro på något kan det bli mer
problematiskt.
Politiska partier lovar mycket gott
särskilt i valtider, men ofta ser vi inga
resultat, eller så blev det inte som jag
förväntade mig. Då säger vi: ”Vem
eller vilka ska man tro på”. När vi
idag ser ut över världen med löften om
klimatförändringar för jordens överlevnad, fredsfördrag i Mellersta östern
eller att utplåna orättvisor mellan folk
och nationer och ingenting händer,
blir vi desillusionerade och frågar:
”Hur ska man kunna lita på vad ledare
och makthavare lovar”?
Men vi behöver inte gå så långt från
vår egen verklighet. Brutna löften och
tomma ord, skapar ingen tro eller til�lit. Det går många desillusionerade
och besvikna människor bland oss, ja
till och med bittra, därför att den eller dem man trott på svikit. Även i den

och för mig helt oöverstigligt att få
minsta grepp över.

Första bilden på ett svart hål

Vetande för mig är nog det jag anser
att antingen jag själv upptäckt eller
sett i verkligheten. T.ex. att Örebro
ligger vid Hjälmaren, att jag har 5
fingrar på varje hand. Eller det jag har
läst mig till och tror att jag kan och
förstår. T.ex. att solen ibland skuggas
av månen, att flygplan verkligen kan

kristna kyrkan händer det – vi är inte
annorlunda än samhället vi lever i.
Men det borde vara annorlunda.
Hur är det med tron på Gud då?
Vad ligger i vår bekännelse att vara
en troende kristen? Det är ett vackert uttryck, mycket bättre än religiös
för att inte nämna det förfärliga ordet
frireligiös. Men för att återgå till uttrycket troende. Det kan betyda en hel
del. Vissa tror som kyrkan man tillhör lär. Vissa har en stark tro på sin
tro. Andra säger sig vara bibeltroende
men tror på sin egen eller andras uppfattning om vad Bibeln säger. Jag har
varit med i sammanhang där man med
bibelord försökt att överbevisa andra
troende hur fel dom har.
Så lätt det är att fastna i uttryck, meningar, läror och dogmer. Vissa säger:
”vetenskapen säger, forskarna har menat”, osv. Men vad är verkligheten?
Ja, den är mycket större än vi kan ana.
Långt utöver våra formuleringar och
teser.
Nu kommer min upplevelse av tron.
Det är en relation. Ett möte med någon

-3-

flyga. Eller sånt jag inte begriper eller alls sett med egna ögon men som
andra har funderat ut och sett och att
dessa personer är trovärdiga. T.ex. att
Antarktis finns eller att ökad halt av
växthusgaser kommer att öka temperaturen på jorden.
Tro för mig är det som är bortom detta.
Det kommer alltid finnas något bortom
vetande och kunskap hur smarta vi än
blir. Kärlek, tillhörighet, gemenskap,
omtanke, vänskap m.m. är något mer
än vetenskap och kunskap och kommer så att förbli tror jag. I detta finns
den Gud jag tror på.
”Den kunskapen är för djup för mig,
den övergår mitt förstånd.” /Ps 139:6/
men kanske lite tröst i ”Visheten skall
fylla ditt hjärta och kunskapen ge dig
glädje” /Ords 2:10/
Göran Tengå

som är större än alla våra förklaringar
eller teologi. Vi gör våra goda försök
att förklara det orimliga, det obevisbara men lyckas inte. Gud är alltid
större.

Ett exempel. Jag kan inte förklara hur
min kärlek till min hustru blev till. Det
var ett möte, det uppstod känslor, det
fördjupades och år läggs till år och
kärleken fördjupas mer och mer osynligt. Men inte effekterna av kärleken.
Den tar sig olika uttryck. På liknande
sätt är mitt förhållande till den Treenige Guden. Jag har mött honom i Kristi
gestalt, han har förklarat vad Gud är,
nämligen Kärlek. Kärlek utöver allt
vad vi kan förstå eller förklara. I den
kärleken får jag leva, får jag misslyckas, falla, söka, tvivla och ändå tro.
Detta är Trons Relation för mig.
Sören Alnehill

Det omöjliga blir möjligt.....
Tornet.
När människorna i Bibelns 1:a Mosebok företar sig att bygga en stor stad
och ett stort torn så lyckas de över
förväntan. Människorna ville göra sig
”ett namn så vi slipper att vara skingrade över hela jorden”. I kapitel 11
förtäljs att Herren själv kom för att
inspektera och han konstaterar; ”Detta
är bara början. Nu är ingenting omöjligt för dem, vad de än föresätter sig”.
Det är i Bibelns berättelse upphovet
till att Gud låter språkförbistring drabba mänskligheten och att han låter folket skingras utöver hela jorden.

Månen.
Människor har alltid fascinerats av
månen, romantiskt och litet drömskt.
Men man har också konkret sett månens verkningar på jorden hur dess
dragningskraft får världshaven att genom ebb och flod sjunka och höjas.
Månen var förstås en del av fascinationen kring världsrymden över huvud
taget och fick inom rymdforskningen
bli ett första drömmars mål att nå. Det
amerikanske Apolloprojektet (196172) lovade att ta sig an det omöjliga
– att före 1960-talets slut ha landsatt
en människa på vår närmaste himlakropp. Den 20 juli 1969 landade Apollo 11. Det omöjliga blev möjligt…

Kupolen.
Det berättas om katedralen i Florens.
Den skulle förses med en kupol av
en storlek som aldrig tidigare byggts.
Uppgiften gick år 1418 till den Italienske arkitekten Filippo Brunelleschi. Kupolen skulle placeras på det
gigantiska 8-kantiga koret vilket inte
ens var fullt symmetriskt utformat. Filippo själv var inte ens arkitekt. Han
var guldsmed och det fanns inga tidigare exempel för honom att följa.
Utan nödvändiga förkunskaper satte
han sig och lyckades uppfinna helt
nydanande metoder att slutföra projektet. Trots de avvikande måtten på
koret avslutades kupolen i fullständig
symmetri. När Brunelleschi 1446 dog
fanns det inga efterlämnade ritningar
eller förklaringar till hur han gått till
väga. Än idag spekuleras bland arkitekter över gåtan hur han bar sig åt.

Tro
Kan kyrkan på nytt tändas av evangeliets livgivande kraft? Kan Jesus
Kristus och evangeliet på nytt förnya och förändra tankar och sinnen?
Kan de värderingar som idag styr och
fördärvar vår planet förändras i grunden? För människor är det omöjligt
men för Gud är ingenting omöjligt.
Jag tror att Gud redan har börjat. Visst
vill du vara med?

Evangeliet
När vi idag läser i Apostlagärningarna om pingstens under i den tidiga
kyrkan förundras vi över berättelsen.
Det är som att det vi läser om i staden
Babel vänds helt om. Den språkförbistring som slog människorna löses
genom pingsten upp. Det som bara det
lilla judiska folket – en folkspillra i
människohavet hade rätt att få lyssna
till och ta del av, skulle spridas ut över
världen ”till jordens yttersta gräns”.
Evangeliet om Jesus Kristus som har
till uppgift att vara salt och ljus sprids
och förändrar världen.

Fasta
Equmeniakyrkan utlyser återigen Klimatfasta och Askonsdagen infaller
den 26 februari och fastan pågår till 11
april, påskafton. Jag läser på Equmeniakyrkans hemsida klimatfasta.nu ”Att fasta är alltid frivilligt och aldrig
ett mål utan alltid ett medel. Det handlar om att våga avstå något, steg för
steg, för att vinna något annat. Det behöver inte gå till överdrift. Hellre något litet och länge – för fastan är lång.
I vår tid har fler och fler sett ett värde i
fasteperioder av olika slag för att göra
en förändring i sitt liv eller i sin omgivning. Skall vi ta ansvar för miljön
kräver det ett mycket mer långtgående
engagemang än fyrtio dagar.”
Vill du ta del av berättelsen om Brunelleschi - Se YouTube National Geographic
”How an Amateur Built the World´s Biggest Dome”

Paul Enlund
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Fastan 2020
Förra årets Klimatfasta lovade
jag att inte köra bil under mars
månad, att äta vegetariskt under
fastan och så utmanade jag mig
att inte köpa kläder under hela
2019. Det enda jag klarade av
var att avstå från klädinköpen.
Bil körde jag trots allt några gånger i
mars och det blev några köttbitar på
tallriken även under fasteperioden,
men jag upptäcker nu efteråt att jag
både tänker och agerar på ett nytt sätt
både vad gäller bilkörning och matlagning. Och det ger ju en större effekt för klimatet i längden, än vad 40
dagars fasta gör. Klimatfastan blev en
puff i ryggen för mig att börja med
förändring i vardagen.

avstå från mat, det kan vara mycket
annat. Avstå från internet för att få tid
till bön, avstå från konsumtion för att
värna skapelsen eller för att få pengar
över att ge till internationellt arbete.
Det är egentligen bara fantasin som
sätter gränser. Att fokusera på något
i sitt liv som man vill fördjupa eller
lära nytt. Fastans inriktning är enkelhet och hjälper oss att fokusera på det
som är nödvändigt.
2020 aktualiserar Equmeniakyrkan
återigen Fastan, och i år finns det flera
spår att följa.

Att fasta är att avstå från något för att
få tid eller råd till något annat. Att avstå något behöver inte handla om att

Fundera över vad du kanske vill ändra
i ditt liv. Då kan fasteperioden bli den
början till förändring som du önskar
och vill. Det är ett erbjudande, inte
ett krav. Läs mer om Fastan 2020 på
www.equmeniakyrkan.se/fastan
Katarina Linderborg

Internationell Mission

Bibelläsning och Bön

Klimatfasta

Fundera över vad du kan undvika att
lägga pengar på under fasteperioden
och istället ge pengarna till Equmeniakyrkans internationella arbete. T.ex
• Undvika godis
• Hoppa över ”en fika på stan”
• Mindre bilkörning
• Låna istället för att köpa
• Lappa och laga

Ta gärna med dig följande frågor in i
läsningen:
• Vad tror jag att Gud kärleksfullt
vill visa i mitt vardagsliv med just
de här orden?
• Vill texten inbjuda mig till något
som leder mig närmare Jesus?
• Närmare mina medmänniskor på
vårt klot?
• Närmare ett tacksamhetens förhållande till vår skapelse?

Bön i Fastan

onsdagar 18.30-19
i Betlhemskyrkans andaktsrum

En fasta med fokus på att avstå något
för att ge vidare av det vi har fått.
Att dela med sig bortom sina och världens gränser.

En fasta med fokus på att avstå något
för att ge tid till Bibelläsning
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En fasta med fokus på att avstå från
något för att uppmärksamma hur vi
förvaltar Guds skapelse. Klimatfasta
innebär att i möjligaste mån avstå
från
• resor och transportmedel som använder fossila bränslen.
• viss mat och kraftfullt minska vårt
matsvinn, äta mer vegetabilier och
välja livsmedel efter säsong.
• välja kost som är framtagen med
omsorg om naturen, djuren och
odlingslandskapet.
• uppmuntra till så få inköp som
möjligt under perioden.

Betaniakyrkan
Program

Mars

1 Sön 10:00 Nattvardsgudstjänst
		
Se Betlehemskyrkan
		
12.00 Seminarium om Apg (se sid 9)
6 Fre
		
7 Lör
8 Sön
		
10 Tis
		
		
15 Sön
		
17 Tis
19 Tor
21 Lör

17:00 Världsböndagen ”Ta din säng och gå”		
firas hos Frälsningsarmén (se sid 8)
10:30 Sångandakt på Klosterbacken.
10:00 Gudstjänst Karin Synnerman Bön och
offerdag till pastor- och diakonutbildningen
14:00 Café Tisdag Aprilmorgon - en bild- och
ljudupplevelse i tjäderns skog.
Thomas Janzon, Eskilstuna. (se sid 8)
10:00 Gudstjänst Roger Samuelsson,
Voxette och Anna Wikblom
10:00 Närkepoeterna
19:00 Pilgrim i Parken (se sid 8)
10:00 Upptäck Nu! (se sid 8)

22 Sön 10:00 Nattvardsgudstjänst
		
Katarina Linderborg, MER. Barnäventyr.
24 Tis
29 Sön
		
		
31 Tis

Måndagar
15:00 Kaffe, Bibel & Bön
Tisdagar
18:00 Tidebön – Vesper
Onsdagar
9-12 Småbarnscafé
Torsdagar
8:30 Morgon med Gud.
		
Bön och förmiddagskaffe.
Fredagar
14:00 Betaniaakvarellen
Söndagar
12-14 Språkcafé. (Inställt vissa
söndagar, se övrig annonsering.)
Vid gudstjänst i Betlehem avgår Kyrkskjuts
kl 9.30 från Betania

April

4 Lör 10:30 Sångandakt på Klosterbacken.
5 Sön 10:00 Nattvardsgudstjänst Katarina Linder		
borg, Marcus Samuelsson. Barnäventyr.
7 Tis
8 Ons
9 Tor
10 Fre
12 Sön
		

18:00 Annandagsgudstjänst i Närkes Kil. 		
Roger Samuelsson, Marie Gyllander
14:00 Café Tisdag: Sören Carlsvärd ”bjuder på
middag” – Fyra gäster från Equmeniakyrkans
bildande. (se sid 8)
19:00 Pilgrim i Parken (se sid 8)

18 Lör
		
19 Sön
		

19:00 Konsert med Stuvstakyrkans Husband,
Huddinge. Servering (se sid 9)
10:00 Nattvardsgudstjänst
Se Betlehemskyrkan

21 Tis 10:00 Närkepoeterna
		
14:00 Stickcafé
25 Lör 10:00 Upptäck Nu! (se sid 8)
17:00 Kulturafton		
26 Sön 10:00 Gudstjänst Karin Synnerman. Roger och
		
Eva Samuelsson.
		
Offerdag för Equmeniakyrkans arbete nationellt.
28 Tis 14:15 Tal & Ton i Träffpunkten, Norrby Senior.

Maj

14:00 Stickcafé
10:00 Gudstjänst Emanuel Strandh.
Utgångskollekt till Goda Nyheter.
Församlingsforum med kyrklunch.
14:15 Tal &Ton i Träffpunkten, Norrby Senior

Varje vecka i Betaniakyrkan

13 Mån
		
14 Tis
		
		
16 Tor

3 Sön 10:00 Nattvardsgudstjänst Roger Samuelsson.
		
Barnäventyr. Söndagsskolfest efter gudstjänsten.
5 Tis 14:00 Stickcafé
9 Lör 10:00 Temadag – Till jordens yttersta gräns.
		
Lennart Thörn. Föreläsningar och lunch. (se sid 9)
10 Sön 10:00 Gudstjänst Paul Enlund, Svart på Vitt
12 Tis 14:00 Café Tisdag med Musikaliska gäster
14 Tors 19:00 Pilgrim i parken (se sid 8)
16 Lör 10:00 Upptäck Nu! (se sid 8)
		
10:30 Sångandakt på Klosterbacken
17 Sön 10:00 Gudstjänst Paul Enlund
19 Tis 10:00 Närkepoeterna
14:00 Stickcafé
21 Tor 07:00 Gökotta tillsammans med Olaus Petri		
kyrkan. Vid Venastugan.
24 Sön 10:00 Nattvardsgudstjänst
		
Se Betlehemskyrkan
26 Tis 14:15 Tal & Ton i Träffpunkten Norrby Senior.
28 Tors 19:00 Pilgrim i parken (se sid 8)
31 Sön 10-14 Gudstjänst Roger Samuelsson.
		
Församlingsforum med kyrklunch.

Boka redan nu in

14:00 Stickcafé
18:00 Övning Påskkören
19:00 Skärtorsdagsmässa i Taizéanda
10:00 Långfredagsgudstjänst Paul Enlund
10:00 Påskdagsgudstjänst Emanuel
Strandh, Påskkör.

Pastor Paul Enlund avslutar sin tjänst som församlingsföreståndare i Betaniakyrkan från 15 juli i år.
Notera lördag 6 juni för ett samkväm och
söndag 7 juni kl 16.00 hans avskedspredikan.
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Betlehemskyrkan
Program

Mars

1 Sön
		
		
		

10:00 Nattvardsgudstjänst Rikard Roitto,
Katarina Linderborg, Gustaf Andréasson,
Maria Björkqvist
12.00 Seminarium om Apg (se sid 9)

3 Tis
6 Fre
		
7 Lör
		
8 Sön
		
9 Mån
10 Tis
11 Ons
15 Sön
		
17 Tis
19 Tors
21 Lör

14:00 Berättelsen om min konst Karin Ward
17:00 Världsböndagen ”Ta din säng och gå”		
firas hos Frälsningsarmén (se sid 8)
13:00 Årsmöte 2 med val till olika funktioner
i församlingen
10:00 Högtidsgudstjänst Katarina Linderborg,
Kören, Kersti Esselwall-Smårs, Maria Björkqvist
18:30 På väg med Apostlagärningarna
19:00 Hjärtliga framsteg Stefan James (se sid 8)
14:00 Akvarell
10:00 Gudstjänst i Haga
Andrea o Petter Hermansson (se sid 8)
14:00 Utan religiösa glasögon
19:00 Pilgrim i parken (se sid 8)
10:00 Upptäck Nu! (se sid 8)

22 Sön 10:00 Nattvardsgudstjänst
		
Se Betania
23 Mån
25 Ons
29 Sön
		
		

18:30 På väg med Apostlagärningarna
14:00 Akvarell
10:00 Gudstjänst Rose-Marie Frebran,
Anna-Maria Hedin. Bön och offerdag till
pastor- och diakonutbildningen

Varje vecka i Betlehemskyrkan
Tisdagar 10.00 Äntligen Tisdag!
Onsdagar 15.30 Sturekören
17.00 Bk blås
18.30 Bön i Fastan 25/2-1/4
19.30 Körövning
Kyrkkaffe - serveras efter varje gudstjänst

April
5 Sön
		
6 Mån
7 Tis
		
		
8 Ons
		

10:00 Nattvardsgudstjänst
Se Betania
19:00 Passionsandakt i Betlehem
14:00 Berättelsen om Klaessons möbler
Rolf Jansson (se sid 8)
19:00 Passionsandakt Nikolai
14:00 Akvarell
19:00 Passionsandakt i Betlehem

9 Tors
		
10 Fre
		
12 Sön
		
		
16 Tors

19:00 Getsemanestund med nattvard
Katarina Linderborg
10:00 Långfredagsgudstjänst Katarina Linderborg, Hanna-Karin Lundblad, Maria Björkqvist
10:00 Påskdagsgudstjänst Katarina Linderborg,
Kören, Kersti Esselwall-Smårs, Essen Ledstam,
Maria Björkqvist
19:00 Pilgrim i parken (se sid 8)

18 Lör
		
19 Sön
		
		

19:00 Konsert i Betania
Stuvstakyrkans husband (se sid 9)
10:00 Nattvardsgudstjänst ”Gå djupare”
Paul Enlund, Sverker Forsberg, Stuvstakyrkans
husband

20 Mån
21 Tis
22 Ons
25 Lör
26 Sön
		
		

18:30 På väg med Apostlagärningarna
14:00 Utan religiösa glasögon
14:00 Akvarell
10:00 Upptäck Nu! (se sid 8)
10:00 Gudstjänst Katarina Linderborg,
Kören Andante, Stig Roland Rask,
Bön och offerdag för Mission i Sverige

Maj
3 Sön 10:00 Nattvardsgudstjänst
		
Se Betania
9 Lör
		
		
10 Sön
		
		
13 Ons
		
		
14 Tors
16 Lör
17 Sön
21 Tors
		

10:00 Temadag – Till jordens yttersta gräns.
Lennart Thörn. Föreläsningar och lunch i Betania.
(se sid 9)
10:00 Gudstjänst för små och stora Katarina
Linderborg, Sturekören, Kersti Esselwall-Smårs.
Församlingsmöte
19:00 Vårcaprice ”Kärlek med andra ord”
Kören, Bk blås, Sturekören m.fl.
Kakbuffe (se sid 9)
19:00 Pilgrim i parken (se sid 8)
10:00 Upptäck Nu! (se sid 8)
10:00 Gudstjänst Katarina Linderborg
07:00 Gökotta vid Venastugan
Kyrkokonferens i Malmö

24 Sön 10:00 Nattvardsgudstjänst
		
Emanuel Strandh, Reidun Carlsson
28 Tors 19:00 Pilgrim i parken (se sid 8)
31 Sön 10:00 Gudstjänst Katarina Linderborg, kören,
		
Kersti Esselwall-Smårs, Niklas Eriksen
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Världsböndagen 6 mars

Världsböndagen firas 6 mars kl 17 på Frälsningsarmén och årets program är utarbetat av kvinnor i Zimbabwe. Förhoppningsvis kommer samlingen gästas av personer från Zimbabwe. Temat för i år är: ”Ta din säng och gå”

Hjärtliga framsteg 10 mars

Professor Stefan James kommer till Betlehemskyrkan den 10 mars kl 19 och talar om framstegen
inom hjärtsjukvård.

Vi sänder ut Hermanssons från Haga 15 mars

Petter och Andrea Hermansson har varit hemma i Sverige ca ett år. Nu är det dags för familjen att återvända till Ecuador och arbetet där. De kommer att åka i slutet av mars och söndagen den 15 mars får vi vara med i Hagakyrkan, be för
familjen och sända ut dem. Betlehemskyrkan samordnar sin gudstjänst till Haga den söndagen. Kyrkskjuts från Betlehemskyrkan kl 9.40

Pilgrim i parken

Vår vackra stadspark inbjuder till vandring, samtal och gemenskap, och det gör att vi inbjuder till ”Pilgrim i parken”
några gånger i vår. Vi gör en vandring kl 19-20 och samtalar omkring ett angeläget tema, sedan fortsätter vi samtalet vid
ett mycket enkelt fika i Sturegården. Torsdagarna 19 mars, 16 april, 14 och 28 maj. Samling vid ”soffan” Kristinag 6.

Äntligen Tisdag

Cafe´ Tisdag

Vårens program i Betlehemskyrkan

Vårens program i Betaniakyrkan
10 mars kl 14
Aprilmorgon - en bild- och ljudupplevelse i tjäderns skog. Thomas
Janzon, Eskilstuna.
Thomas är en naturfotograf som tar
oss ut i den Sörmländska skogen från
kväll till morgon i april.

3 mars kl 14
Berättelsen om min konst. Karin Ward
7 april kl 14
Berättelsen om hur Klaessons möbler möblerade världen. Rolf Jansson
Tillsammans med Carl Malmsten inredde Klaessons möbler Örebro sparbank och länsmuseet. Två byggnader
som nämnts som Carl Malmstens
mästerverk.

14 april kl 14
Sören Carlsvärd ”bjuder på middag” – Fyra gäster
från Equmeniakyrkans bildande.
12 maj kl 14
Musikaliska gäster

Läs mer i Äntligen Tisdags folder

Upptäck Nu!

Stilla veckan och Påsk

Upptäck Nu! är en utflyktsdag för alla åldrar med aktiviteter inspirerad av equmeniascout. Barn kommer i sällskap med vuxen. Upptäck Nu! pågår mellan 10.00-13.00.
Aktiviteterna anpassas efter de som deltar och alla åldrar
är välkomna. Medtag matsäck

I år kommer Torgny Lindners triptyk över Skärtorsdag,
Långfredag och Påskdag att finnas i Betlehemskyrkan
under hela Stilla veckan. Vi firar Passionsandakter tillsammans med Nikolai församling måndag – onsdag, och
gudstjänster i respektive kyrka torsdag – söndag.

21 mars: Vi upptäcker solen som kommit tillbaka.
Vi kommer att vara i närheten av Rynningeviken.
25 april: Vi upptäcker vårens färger.
Vi kommer att vara i närheten av Kvismaren.
16 maj: Vi upptäcker träden som har vaknat.
Vi kommer att vara i närheten av Ekeby-Almby.
Information om exakt samlingsplats kommer på affischer,
Facebook och Hemsida när respektive dag närmar sig.

Påskhelgen inbjuder Betaniakyrkan traditionsenligt till
att fira i gemenskap med Equmeniakyrkan i Närkes Kil.
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Temadagar om Apostlagärningarna ”Till jordens yttersta gräns”

Betaniakyrkan och Betlehemskyrkan välkomnar under våren till två temadagar om Apostlagärningarna.
Rikard Roitto, Linköping, docent och högskolelektor
på Teologiska Högskolan i Stockholm.
”THS” är numera en del av Enskilda
Högskolan Stockholm. Rikard är pastor
och utbildar våra blivande pastorer och
är en mycket uppskattad föreläsare.
Söndag 1 mars kl 10-14.
Betlehemskyrkan, Sturegatan 9
10.00 Nattvardsgudstjänst.
11.00 Kyrklunch
ca 11.45 Seminarier
1. Vad är Apostlagärningarna för typ av text?
Hur tar vi vara på texten i en ny tid?
2. Lukas vill påverka den unga kyrkan. Hur gör han det?

Lennart Thörn, Göteborg, bibellärare, pastor och författare och gästar oss mycket glädjande
nu för andra gången under vårt studieår
och ger oss fördjupad kunskap.
Lördag 9 maj kl 10-14.30.
Betaniakyrkan, Venavägen 21
10.00 Frälsning för alla folk – Lukas vision
12.00 Sopplunch och kaffe serveras
13.00 Motstånd och underkastelse i Apostlagärningarna

Gästspel från Stuvstakyrkan, Huddinge, 18 och 19 april

Stuvstakyrkans Husband gästar Örebro under helgen 18-19 april. På
lördagskvällen ger gruppen en konsert i Betania och på söndag förmiddag firar vi gemensamt Bengt Johanssons mässa Gå Djupare i
Betlehem.
Lördag 18 april kl 19 Konsert i Betaniakyrkan. Fri entré, servering, kollekt
Söndag 19 april kl 10 Gå Djupare – vi firar Bengt Johanssons
mässa i Betlehemskyrkan.
Bengt skriver om sin mässa; ”En nattvardsgudstjänst är
inte bara en åminnelse om vad Jesus gjort för oss. Den uttrycker också att Han är närvarande på ett alldeles speciellt sätt. I brödets och vinets gestalt kommer Kristus själv
till oss. I denna måltid förenas vi genom den helige Ande med den Gud som älskar oss så att han lägger sitt liv
som ett brutet bröd i våra händer.
Och jag får ta det till mig, äta det, bli till ett med och bli förvandlad av det. Det är något att längta till. Här kan det som är
torrt och svårt i vårt inre, få liv igen. Vi kan upptäcka Guds utgivande kärlek i ett nytt ljus. I våra hjärtan föds lovsånger
och en vilja att leva ännu mera helt för Gud”.
Stuvstakyrkans husband består av ett flexibelt antal (oftast 6-8) musikanter och sångare från Stuvsta. De spelar i gudstjänster
och på egna konserter och samarbetar också med körer. Musikaliskt sträcker de sig från rock och blues till visor och psalmer,
via country och bluegrass. Efter att vintern 2019 besökt det småländska höglandet blir resan till Örebro deras andra turné.

Kören Andante 26 april

Kören Andante har Stenhammarkyrkan utanför Lidköping som hemmaplan. Den
bildades redan 1913 och har en obruten historia sedan dess, vilket gör den till en
av landets allra äldsta körer. Sedan femton år tillbaka leds den av Stig Roland Rask
som även skriver det mesta av körens texter och tillsammans med andra även finns
med i tonsättandet. Söndagen den 26 april gästar kören Betlehemskyrkan i en sångoch musikgudstjänst kl 10.00.

Vårcaprice 13 maj med körens godaste kakbuffé

Traditionsenligt inbjuder Betlehemskyrkans kör, Sturekören och Bk blås till Vårcaprice när våren är som vackrast. Det blir en dryg timmes konsert med bl.a. vårsånger under rubriken ”Kärlek med
andra ord”. Efter konserten kan du avnjuta körens godaste kakbuffé. Allt överskott går till Diakonia.

Boka redan nu in

Pilgrim i stan 10 - 14 juni med tema ”Balans och obalans” där vi bl.a får följande medvandrare: Erik Amnå,
Monica Sturzenbecker, Gustaf Olsson och Lena Bergström. Mer information kommer inom kort.
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Till jordens yttersta gräns

I en välfylld kyrka firade vi musikgudstjänsten ”Till jordens yttersta gräns” den 2 februari. En stor gemensam kör med
deltagare från Betania- och Betlehemsförsamlingarna stod för ledningen av församlingssången och sjöng även några
körsånger. Hela gudstjänsten inramades av temaårssången ”Till jordens yttersta gräns”. I inledningen av gudstjänsten
påmindes vi om att alla människor över hela världen är våra syskon genom att olika deltagare formade en cirkel av fyra
olikfärgade delar som representerade människor från öster, väster, norr och söder.
Under gudstjänsten fick vi göra en vandring till de olika väderstrecken och där ta emot nattvardens gåvor, ge av våra
pengar i kollektkrukan, förnya vårt dop och tända ljus som symbol för vår bön.
Vi hoppas att vi får möjlighet att fira den här gudstjänsten med dess sånger och symboler fler gånger. Och vi hoppas att
den körgemenskap som uppstod kan vara grund för fler gemensamma körprojekt.

Avtal mellan Equmeniakyrkans församlingar i Örebro och Svenska kyrkan
Söndagskvällen den 26 januari
blev en högtid i Betelkyrkan där
pastorer, församlingsherdar och
ordföranden i församlingsledningar, styrelser, kyrkoråd och
kyrkofullmäktige samlades för att
med tydlig glädje och tacksamhet
underteckna ett samarbetsavtal
mellan Equmeniakyrkans församlingar i Örebro och församlingarna i Örebro pastorat. Våra
två kyrkosamfund har bekräftat
avtalet och undertecknades därför
också för Equmeniakyrkans del av regionala kyrkoledaren Helen
Friberg och senare för Svenska kyrkans del av biskop Johan Dalman. Stunden inramades med sång, bibelord och bön.
Efter glatt kalas med kaffe och tårta deltog många i den förbönsgudstjänst, arrangerad av Örebro kristna Samarbetsråd som avslutade årets ekumeniska bönevecka.
De fem församlingarna inom Equmeniakyrkan har goda relationer sedan länge med bland andra kyrkorna i Längbro, Nikolai och
Olaus Petri församlingar. I Längbro församling fanns redan avtal
med Hagakyrkan omkring gemensamt arbete. Präster och pastorer i de båda kyrkorna har under många år mötts regelbundet till
gemenskap och samråd. En god grund fanns därigenom också för
en gemensam och övergripande överenskommelse som bygger
på besluten i Equmeniakyrkans Kyrkokonferens i juni 2016 och
senare samma år Svenska kyrkans kyrkomöte.
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Avtalet i korthet
Vi erkänner varandra som kyrkor. Vi behöver
varandra. Våra olikheter utmanar och berikar
våra relationer.
Ekumenik överbryggar skillnader mellan kristna.
Vi vill genom Örebro Kristna Samarbetsråd gemensamt verka för ökad samhörighet med andra
församlingar i våra stadsdelar.
Vi erkänner varandras medlemmar som delar av
Kristi kropp och välkomnar och ber för varandra.
Vi vill ta ansvar i samhället och utveckla samverkan där vi ser gemensamma möjligheter.
Dop utförs av den pastor/präst där dopkandidaten
hör hemma.
Vid begravnings- och vigselgudstjänster för
medlem i någon av våra församlingar genomförs
detta utan att kostnad för kyrkolokal tas ut om
officiant medföljer.
Gemensamma gudstjänster firas årligen. Gemensam nattvard/mässa leds av vigd präst eller ordinerad pastor där gudstjänsten firas.
Samråd, planering och utvärdering av gemensam verksamhet sker årsvis på lämpligt sätt

Betaniakyrkan

Venavägen 21
703 65 Örebro
Tel Exp 019 31 02 90
exp@betaniakyrkan.se, www.betaniakyrkan.se
Bg 463 - 3517, Plusgiro 11 73 82 - 2, Swish123 512 84 75

Bön och Offerdagar
För diakon – och pastorsutbildningen
8 mars i Betania
29 mars i Betlehem
För mission i Sverige
26 april

På www.gudstjänst.se
hittar du Bibeltexter för
respektive söndag,
psalmförslag och
Equmeniakyrkans förbönskalender.
Församlingsföreståndare/Pastor Församlingsassistent

Paul Enlund

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

Emanuel Strandh

Tel 070 374 24 39
emanuel@betaniakyrkan.se

Betlehemskyrkan

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

Församlingsföreståndare/Pastor Körpedagog

Katarina Linderborg

Tel 072 565 24 60
katarina.linderborg@telia.com
Ledig dag: Fredagar

Kersti Esselwall-Smårs
Tel 070 658 44 91
kersti.betlehemskyrkan@
telia.com

Sjukhuskyrkan
Sjukhuspastor

Jonas Lundkvist

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

Swish till församlingen!

Ett lyft för kyrkans kollekter!
Ge en gåva/kollekt eller betala kyrkkaffe mm från mobilen - ett snabbt,
säkert och enkelt sätt att betala. Ladda hem en app i
en smart-phone samt ett
mobilt Bank-ID. Kontakta
därefter din bank om hur
du ansluter dig. Församlingarnas
Swish-nummer är:
Betania 123 512 84 75
Betlehem 123 680 21 85

Manusstopp nästa blad: 10 maj

All kultur och studieverksamhet sker i
samband med Studieförbundet Bilda

Tro och tvivel
”Tron är grunden för det vi hoppas på; den ger oss visshet om det vi inte kan se.” /Hebr 11:1/

Jag var som vanligt med på Klimatmanifestationen på Stortorget häromveckan. Bredvid mig stod två kvinnor
och pratade om ifall det gjorde någon
nytta att vi stod ett handfull personer
vecka efter vecka och demonstrerade
för att politikerna ska ta sitt ansvar och
ta beslut som gynnar klimatet. Då berättade den ena av kvinnorna att hon
hade varit i Olaus Petri kyrka en kväll
under veckan, och där hade hon fått
höra att ”att vara kristen, det var att
göra det man tror är gott, även om man
inte ser resultatet av det man gör.” och
så fortsatte hon sitt resonemang: Jag
är inte speciellt religiös men jag tycker det var en bra definition, och den
skulle man kunna leva efter även om
man inte är kyrklig, som att stå här till
exempel.
Just då var jag glad över att min pastorskrage var dold bakom en stor
halsduk, och att kvinnorna bredvid
mig var relativt obekanta för mig. Det
gjorde det lättare att tjuvlyssna på deras samtal.

Men definitionen har följt mig i tankarna sedan dess: ”Att vara kristen
är att göra det man tror är gott, även
om man inte ser resultatet av det man
gör.”

här har människor frågat sig i alla tider
och det kallas med ett finare ord för
teodicéproblemet. Hur kan Gud vara
både god och allsmäktig när det finns
död och lidande?

Att vara kristen är också att tro på
Gud, trots att jag i detta livet aldrig
kan få se honom ansikte mot ansikte.
Däremot får jag många gånger känna
av hans närhet i mitt liv. Jag får känna,
att när jag ber så försvinner inte orden
upp i ett oändligt universum, utan det
finns en mottagare, någon som lyssnar till min bön. Och flera gånger har
jag också upplevt svar på de böner jag
bett. Men även om jag inte fått svar på
mina böner, så slutar jag inte tro, för
Gud är så verklig för mig.

Jag har, liksom teologer, filosofer och
tänkare i tusentals år, inget svar på
den frågan. Men jag har en fast förvissning om att det finns en Gud som
älskar både dig och mig så mycket att
han sände sin son Jesus Kristus till jorden för att vi skulle kunna få en aning
om hurdan Gud är. Vare sig jag tvivlar
eller tror, så finns Gud vid min sida.
Vare sig jag känner något eller inte
så finns Gud vid min sida. Det beror
inte på mig och mina känslor om jag
är omsluten av Guds kärlek eller inte,
han har skapat mig och dig och älskar
oss alla mer än vi någonsin kan föreställa oss. Vi har bara att ta emot. Och
de dagar jag tvivlar, så får du tro i mitt
ställe, så byter vi när du får det tufft i
livet.
Katarina Linderborg

Trots det så finns det gånger när jag
tvivlar på att det kan finnas en allsmäktig Gud. Varför tillåter han att
barn blir sjuka och dör? Varför tillåter
han att det rasar krig på jorden? Varför tillåter han naturkatastrofer med
tusentals drabbade människor? Det

