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Tema: Ovisshet

Coronapandemin har fortfarande sitt grepp över världen, och även om antalet smittade går ner i Sverige så kvarstår än så länge Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att personer i riskgrupp
och de med en ålder över 70 år ska iaktta försiktighet. Inga samlingar med mer än 50 personer tillåts
heller ännu. Med andra ord är ovissheten stor och i det här bladet har vi inte med något höstprogram
eftersom vi tror att mycket kommer att ändra sig under tidens gång och det är svårt att planera för tre
månader framåt. Varje församling kommer att en gång i månaden skicka ut ett separat program där
planerade samlingar presenteras. Men vi bjuder på en hel del annan läsning i det här bladet.

Ovisshet
Ovissheten har följt människan i
alla tider. Utifrån bibliskt perspektiv är också ovissheten en ständig
följeslagare. Ett par exempel. Patriarken Abraham fick uppmaningen
att lämna sin fars hem, sitt land och
dra iväg till ett land som han inte
visste något om. Gud skulle visa
honom längre fram. Men i det ögonblick han fick uppmaningen visste
han inget. Under sin vandring visste
han inte heller vart han var på väg.
Så småningom kom han till Egypten men där visste han inte om han
skulle överleva om makthavarna
förstod att Sara, den vackra kvinnan
vid hans sida var hans hustru, så han
ljög och sa att hon var hans syster,
det skulle rädda hans liv. Det skapade problem. Han hade blivit lovad
att hans efterkommande skulle bli
som sandkornen på havets strand,
men ovissheten gjorde honom rädd
och till en lögnare. Skulle han få
någon son? Åren gick, inget hände.
De återvände till Betel i det utlovade landet. Han och Sara blev gamla,
hur var det med löftet? Ovissheten
följde både Abraham och Sara. Genom hela Bibeln kan vi följa människors ovisshet inför framtiden,
oviss hur man ska handla, oviss hur
ens ovän ska agera osv.
Ser vi på Jesu lärjungar är ovissheten
också där en följeslagare. När Jesus
talar om att han skulle lämna dem,
frågade de: ”Herre vart ska du gå?”
Petrus hade hört uppmaningen från
den uppståndne Mästaren att gå ut
i hela världen och göra alla folk till

hans lärjungar, ändå var han mycket
oviss om hur han skulle agera inför
inbjudan att gå till officeren Cornelius hus i Caecarea för att förmedla
en hälsning från Gud. Men när Gud,
genom synen Petrus fick med de
orena djuren, förklarade alla människor för värda att hjälpa och vägleda in i trons värld, fick han visshet.
Om vi går till oss själva, så följer
ovissheten oss som en skugga. Vi
känner oss osäkra, vi svävar i ovisshet eller har inte tillräcklig kunskap
om det ena eller det andra. Har du
någon gång ställt frågan om du
verkligen är en kristen? Ibland hör
vi om människor vi kallar för troshjältar, som får se det ena undret
efter det andra, men själv ser du
inte så mycket. Du bara hör. I vissa
kyrkor har man framgång och under
sker, men hos oss, tänker du, sker
inte mycket, knappast något. Är vi
verkligen på rätt väg. Är det verkligt
sant det vi gör? Är Gud med oss?
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Jag tror att det är mycket viktigt att
ställa frågor. Ovissheten kan verka i
oss på olika sätt. Den kan göra oss
passiva och till fatalister. Ovissheten kan också trigga oss att utforska, veta mer, få grepp om skeendet.
Ovissheten kan faktiskt föra oss in i
en process där vi tillåter den kristna
tron få djupare rötter. Genom bönens
samtal med Gud om vad du känner,
om ovissheten, rädslan, tvivlet, behåller eller förstärker du den andliga andningen som är så viktig. Om
du samtidigt låter bibelordet få nå
fram till ditt sinne, så kan en trygghet växa fram där du känner att vad
som än händer är jag i goda händer.
Psaltaren 105 ”Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig”,
Jesusordet ”Jag är med er alla dagar
intill tidens slut” och läs gärna eller
sjung Tore Littmarcks psalm 219
”Jag skulle gärna vilja tro…”
I ovisshetens tider som vi nu befinner oss i med virusspöket över oss
och oroslarm runt om i världens politiska villervalla och farliga utspel
är det viktigt att ändå ge utrymme
för vissheten att det finns någon
som vet och kan hjälpa oss och
trösta oss med orden ur Judas brev
v. 24: ”Han som kan skydda er från
fall och ställa er inför sin härlighet,
fläckfria och jublande, den ende
Guden som har räddat oss genom
vår Herre Jesus Kristus, Hans är
härligheten, storheten, styrkan och
makten, före all tids början, nu och i
all evighet, Amen”.
Sören Alnehill

Den ojämlika tilliten

Tycker du på det hela taget att man kan lita på de flesta människor, eller tycker du att man i allmänhet inte kan vara nog
försiktig i umgänget med andra människor?
År efter år ställer forskare denna
fråga till människor i olika länder
för att fånga tilliten i ett samhälle.
Tilliten har visat sig vara en nyckelfaktor. Den gynnar allt från ekonomisk tillväxt och låg kriminalitet
till den enskildes hälsa och tillfredsställelse med livet.

där tilliten är låg? Nej, efter ett tag
i Sverige ökar deras tillit. Vi ser
att tilliten sjunker bland dem som
saknar jobb, går på bidrag och har
dålig hälsa, det vill säga dem som
tycks tillhöra ”förlorarna” i den nuvarande samhällsutvecklingen. Att
ojämlikheten i Sverige ökar mer än
i något annat OECD-land föröder
tilliten bland dessa grupper. Men
det gör i sin tur hela det svenska
samhället och oss alla till förlorare.
Vårt gemensamma sociala kapital
eroderar när ojämlikheten växer.

det ideellt. Det skapar inte bara ett
ekonomiskt värde som utgör 6,3
procent av bruttonationalprodukten
– ett dubbelt så högt förädlingsvärde
som till exempel hela handeln. Det
ideella arbetet ger den enskilde en
känsla av delaktighet och mening.
Samhället tillförs ett socialt kapital
av tillit när människor lär sig umgås
Sedan lång tid har den generella och lyssna in andra och deras erfatilliten varit ovanligt hög i Sverige. renheter.
Oavsett om vi frågar 14-åringar elVad kan vi då själva göra för att
ler 84-åringar sticker den svenska
odla tilliten? Framför allt fortsätta
befolkningen ut i jämförelse med
att välkomna och umgås med mänandra.
niskor som lever utanför vår egen
komfortzon. Inbjuda till gränsöverVarifrån kommer då denna tillgång?
skridande gemenskaper där vi inte
Den bygger på egna erfarenheter av
bryr oss så mycket om ursprung,
hur till exempel myndigheter beinkomst, kön, politisk uppfattning
handlar en. Huruvida man får ett
eller ens försöker mäta hur mycket
rättvist bemötande på exempelvis
man tror. Utan koncentrerar oss på
försäkringskassan eller om man anatt vara en jämlik gemenskap av
ser sig bli diskriminerad. Även det
människor som älskar varandra därsätt som politiker och andra ledare
för att vi innerst och ytterst själva är
talar om samhället spelar in, till exälskade.
empel om de bryr sig om sådana
som jag eller inte. Tilliten bygger
dessutom på berättelser från bekanta och olika medier om andras erfarenheter av samhället.
I den rapport som Jämlikhetskommissionen lämnade till regeringen
i början av
augusti höjs
dock ett varnande finger.
Det
finns
allvarliga
tecken på att
tilliten i SveHär blir också församlingar, fören- rige sjunker.
ingar och folkrörelser viktiga som Vad kan det
arenor för människors sociala enga- bero på? Är
gemang. Bara Schweiz och Neder- det de nyanländerna har lika många ideellt ak- lända, som ju
tiva som de skandinaviska länderna. ofta kommer
Var tredje svensk arbetar regelbun- från länderna

”Det ideella arbetet
ger den enskilde en
känsla av delaktighet och mening.”
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Erik Amnå

Förstudie Örebro

Equmeniakykan har en vision om att plantera 50 nya församlingar till år 2025. Equmeniakyrkans församlingar i Örebro har gemensamt beslutat att under hösten 2020 göra en förstudie för att se om det
finns möjlighet att starta någon ny församling i Örebro. David Norén är anställd på 50% för att göra
denna studie, och nedan presenterar han sig.

Vem är David Norén?
Jag är (oftast) en glad och social människa som nyss fyllt 48 år. Jag är gift
med Anna, vi har fyra barn och bor i Floda (mellan Göteborg och Alingsås).
Jag är pastor i Equmeniakyrkan och har varit församlingspastor de senaste
18 åren. Parallellt med detta, har jag varit engagerad i församlingsplantering både i Region väst och på nationell nivå. Nu har jag en deltidstjänst på
fängelset i Mariestad och återstående arbetstid kommer jag att tillbringa i
Örebro…
Vad vet du om Örebro?
Jag har både vänner och släktingar i och runt Örebro men ska sanningen
fram så har jag rätt dålig kunskap om stadens utveckling och behov. Samtidigt ser jag fram emot att nu få lära mig mycket om Örebro, jobba intensivt
och fokuserat med att lägga pusslet och göra en genomarbetad förstudie.
Vad är en förstudie?
Förstudiens mål är att undersöka förutsättningarna och möjligheter för kommande församlingsplanteringar i Örebro. Studien syftar också till att försöka samla ett eller flera team av människor som är beredda att börja arbetet med att plantera den nya församlingsplantan. Rapporten skrivs sedan ner
och läggs som grund för ansökan om bidrag till församlingsplanteringen/arna.
Behövs det verkligen fler församlingar i Örebro?
Ja, det är min starka övertygelse, för under väldigt många år har den motsatta rörelsen varit norm i Sverige. Vi
har stängt ner hundratals församlingar. Den trenden behöver vi vända på nu, och därför har Equmeniakyrkan
som mål att starta 50 nya församlingar och gemenskaper innan 2025. Detta mål grundar sig också på några sanningar som är både intressanta och uppmuntrande:
• Nya församlingar är generellt bättre på att nå och vinna nya människor för Guds rike än etablerade kyrkor.
• Nya församlingar är ofta mer formbara än äldre församlingar, vilket gör att de kan nå nya sammanhang,
behov, kulturer och nationaliteter på ett mer effektivt och attraktivt sätt.
• Nya församlingar från olika samfund i Sverige gör nu att kyrkan växer som mest där den traditionellt sett
varit som svagast, t.ex. Stockholmsområdet och Malmö (Sverigeundersökningen, Øyvind Tholvsen).
Inte sällan börjar ”moderförsamlingen” också växa när de tagit steget och börjat satsa på en nyplantering.
Ser vi till Örebro så vet vi att kartan ritats om enormt mycket de sista hundra åren. Staden växer, nya nationaliteter, stadsdelar och behov växer fram. De fem befintliga Equmeniakyrkorna får nu förmånen att ”ympa in” nytt
liv i nya sammanhang och delar av stan.
Det här blir spännande! Hoppas vi ses snart! Hör gärna av dig om du har frågor eller tankar!
David Norén
0709-131430
info@davidnoren.se
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Monica - Ny pastor i Betaniakyrkan

och sorg, det är framgång och motgång, det är arbete och vila, det är
möten och avsked. En av de saker
som lett fram till den här lärdomen
är min erfarenhet som förälder.
Fredrik och jag har fått fyra barn
och tre av dem har en funktionsnedsättning. Att vara förälder till
barn med funktionsnedsättning har
förändrat min människosyn både
brutalt och totalt. Det normala blir
istället det onormala och tvärtom.
Det har varit tufft att ge sig in i den
värld man måste möta med våra
barn. Samtidigt finns det männisSara, Fredrik, David, Monica, Hanna
kor och livssituationer jag aldrig
Hej! Jag heter Monica Rauséus Hovsta. Min församlingstillhörighet hade mött om jag inte fått barn med
Sturzenbecker och har passerat 50- har av olika orsaker förändrats ge- funktionsnedsättning och den erfaårsstrecket med snart ett par år. Jag nom åren. Som barn fanns jag med renheten är jag trots allt ödmjukt
har bott i Örebro i nästan hela mitt i min mammas församling, När- tacksam för.
liv och sedan 20 år tillbaka bor jag kes Kils Missionskyrka (Equmestrax norr om stan tillsammans med niakyrkan Närkes Kil). I tonåren Under min tjänst som barn- och faFredrik och vår yngsta son David sökte jag mig in till Vasakyrkan miljepastor har en önskan om att få
(16). Våra tre äldsta barn Hanna och den ungdomsverksamhet som arbeta med ett bredare fokus vuxit
(23) Josef (22) och Sara (20) har fanns där. Under min tid som mu- fram. Jag vill möta människor i
flyttat hemifrån.
sikstuderande i Arvika var jag ak- alla åldrar och jag vill vara med i
tiv i missionsförsamlingen där, och utvecklingen av församlingslivet
Mina stora intressen i livet är mu- när jag kom tillbaka till Örebro i flera delar av gemenskapen. Det
sik, vandring och husrenovering. blev jag och min man medlemmar som ligger närmast mitt hjärta är
Musiken betyder väldigt mycket i Betelkyrkan. De senaste åren har själavård och gudstjänstliv, men
för mig; den kan ge uttryck för tan- jag och min familj hittat en plats i när jag nu får förmånen att vara en
kar och känslor, den hjälper mig i Lundhagskyrkan, som är en EFK- del av Betaniakyrkan ser jag också
min relation till Gud, och den kan församling. Det var den församling fram emot att få möta olika behov
bygga broar mellan oss männis- som låg närmast vårt hem och det och möjligheter i församlingen.
kor. Musiken får jag dessutom dela var även där jag fick min första anmed Fredrik och vi har sjungit och ställning som pastor. Nu när jag ska
Monica Sturzenbecker
spelat tillsammans i över 30 år nu. börja arbeta i Betaniakyrkan ser vi
Vandring har genom åren blivit en fram emot
stor passion och jag ser mig gärna att bli en del
som en pilgrim. På min fritid tyck- av gemener jag även om att renovera vårt skapen här.
hus, vilket är ett ständigt pågående
projekt.
G e n o m
åren
har
En stor del av mitt yrkesverksamma jag, precis
liv har jag arbetat som musiklärare som många
i grundskolan. Hösten 2012 började andra, lärt
jag läsa teologi, vilket ledde till att mig att lijag hösten 2015 lämnade läraryrket vet är ”både
och blev anställd som barn- och och”. Det är
familjepastor i Lundhagskyrkan, både glädje
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Nedan berättar vi en del om verksamheten i våra kyrkor, men inte som detaljerat program. Beroende på pandemins utveckling och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten så kan
saker och ting ändras snabbt. Varje månad kommer vi att skicka ut ett uppdaterat program för
innevarande månad. Viktigt att tänka på att när vi samlas är att vi håller avstånd, tvättar händerna, och att så fort vi har sjukdomssymptom stannar vi hemma.

Betaniakyrkan
Gudstjänster
Vi firar gudstjänst i trygghetsläge söndagar kl 10.
Vesper
Tidebönerna kl 18 på tisdagkvällar fortsätter som
vanligt.
Småbarnscafé
Onsdagar kl 9-12 inbjuder vi till småbarnscafé.
Morgon med Gud
Torsdagar 8:30 samlas vi till morgonbön runt ljusbäraren.

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

Kära församling
Ett stort och varmt tack för att ni ville hylla
mig på min 100-årsdag. Bord var uppdukade i
trädgården, solen sken, tårtan framme och stora
flaggan hissad. Det blev en minnesrik och glädjefylld dag för mig,
Kram
Märta Weinesjö

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

Redaktion

Gunnar Carlsson, 070 637 82 65
gunnar.ca@telia.com
Paul Enlund, 076 023 54 23
Katarina Linderborg, 072 565 24 60
katarina.linderborg@telia.com
Sören Alnehill, 070 545 18 69
alnehill@tele2.se

Manusstopp nästa blad:
15 november
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Betaniakyrkan
Venavägen 21, 703 65 Örebro
Tel Exp 019 31 02 90
exp@betaniakyrkan.se
Bg 463 - 3517, Swish123 512 84 75
www.betaniakyrkan.se
Församlingsföreståndare/Pastor
Monica Sturzenbecker
Tel 073 079 85 35
monica@betaniakyrkan.se
Ledig dag: Måndagar

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

Betlehemskyrkan
Gudstjänster
Varje söndag sänds gemensamma
webbgudstjänster från Betelkyrkan
kl 10.
I Betlehemskyrkan kommer vi att
samlas till gudstjänst vissa söndagseftermiddagar. Det blir däremot inget kyrkkaffe.
Studiecirkel om klimat och
miljö
Betlehemskyrkan startar en studiecirkel omkring boken Gör skillnad! Från klimatångest till handlingskraft.
På grund av de restriktioner som
finns under pandemin så måste du
anmäla dig till cirkeln. Vi träffas
dagtid eller kvällstid i Sturesalen
beroende på vilken tid som passar
bäst för er som anmält er.
Max 10 personer
Ledare: Margareta Wijk
Anmäl till Betlehemskyrkans exp
På väg med Apg
Betlehemskyrkan återupptar kvällssamlingarna med samtal omkring
Apostlagärningarna, men vi avstår
tills vidare med nattvardsdelen. Eftersom vi kommer att vara inomhus
måste du anmäla dig till cirkeln
och vi sätter en max-gräns på 10
personer.
Ledare: Katarina Linderborg
Anmäl till Betlehemskyrkans exp
Betlehemskyrkans kör
Det är svårare att veta vad som
kommer att hända med kören. Vi
hoppas att få till ett ”coronasäkert”
sätt att börja sjunga tillsammans
igen. Kersti Esselwall-Smårs håller
kontakten med körmedlemmarna.

Välkommen till höstens

Upptäck Nu!
Upptäck Nu! är en utflyktsdag för alla åldrar med
aktiviteter inspirerad av equmeniascout.
Barn kommer i sällskap med vuxen.
12 september: Vi upptäcker vattnets kraft.
Vi kommer att vara i närheten av Tekniska kvarnen.
17 oktober: Vi upptäcker vindens kraft.
Vi kommer att vara i närheten av Naturens hus.
7 november: Vi upptäcker trons kraft.
Vi kommer att vara i närheten av Sörbybacken.

Upptäck Nu! pågår mellan 10.00-13.00.
Aktiviteterna anpassas efter de som deltar.
Medtag matsäck. 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

Sturekören
Betlehemskyrkans barnkör var en
av de aktiviteter som höll ut hela
vårterminen och de kommer att
fortsätta som vanligt i höst.
Start 2 september kl 15:15
Pilgrim i Parken
Ett bra sätt att träffas är utomhus
och Betania och Betlehem har
under flera år anordnat Pilgrim i
Parken då vi gör en timmes vandring i vår vackra stadspark samtidigt som vi samtalar om livet och
tron. Samling vid stadsparksentrén
vid Betlehemskyrkan kl 19 på
torsdagar.

Söndagens texter, teman, psalmförslag och
Equmeniakyrkans förbönskalender hittar du
på www.gudstjänst.se
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Äntligen Tisdag
På något sätt försöker vi ha träffar för daglediga på tisdagar. Små
grupper kan sitta åtskilda i Sturegården. Vid vackert väder kan man
sitta utomhus. Finns intresse kan vi
göra vandringar i stadsparken och
samtala över ett speciellt ämne för
att avsluta med medhavt fika antingen utomhus eller i Sturegården.
Bk blås
Bk blås med sina nio medlemmar kommer att ha sina övningar i
Betlehemskyrkans kyrksal för att
kunna hålla så stort avstånd som
möjligt.

Kultur- och studieverksamhet
sker i samarbete med
Studieförbundet Bilda

Ovisshet

”Nu vill jag veta mer exakt var vi är och hur långt vi har
kvar att cykla” sa jag, när jag och mina fyra kompisar
var ute på cykelsemester. Vi hade cyklat länge, ett par
timmar på en grusväg, skogen stod tät omkring oss och
regnet var ihärdigt. Vi stannade och plockade fram våra
mobiler för att via Google maps se exakt var vi var.
Min mobil hade ingen täckning alls, en annan visade att
vi var på väg åt helt fel håll, den tredje mobilen visade
att vi var på rätt väg och den fjärde att vi fortfarande var
kvar där vi fikat för två timmar sedan. Med andra ord
var ovissheten stor. Kartan plockades fram och vi konstaterade att oavsett var vi än var så skulle vi komma
fram på en större väg till slut, och den skulle leda oss
mot målet.
Ovissheten när jag
kom tillbaka från semestern var också
stor. Jag kände mig
förvirrad och funderade på hur hösten
skulle bli. Vi hade
dragit upp några stora
drag innan sommaren, men med tanke
på pandemin så hade
vi inte detaljplanerat
hösten alls. Det skulle göras efter sommaren. Nu är det augusti
och det verkar som
att vi får leva med
restriktioner resten
av året. Och hur ska vi då vara kyrka?

var ovissheten stor, men Gud fanns alltid med och visade sig, antingen som en eldstod eller molnstod. Gud
övergav aldrig och han överger inte oss heller i den
ovissa vandring som vi nu går. (Sen får vi verkligen
hoppas att pandemin inte håller på i 40 år.)
Dagen mellan Långfredag och Påskdag var också en
ovisshetens dag. Lärjungarna var, förutom att de sörjde
sin vän, säkerligen också förvirrade: Vad kommer att
hända nu? Var allt bara ett enda stort bedrägeri? Vad
gör vi? Och på Påskdagens morgon kommer den stora
förlösningen när det visar sig att Jesus har uppstått och
kommer tillbaka till dem. Där och då började ett helt
nytt liv för lärjungarna, med helt nya uppgifter.
Vad som kommer ut
av den ovisshet som
vi lever i och med i
dessa tider, det vet
vi inte nu. Vi kanske
slutar för gott med
en del aktiviteter
och hittar nya sätt att
vara kyrka. Förhoppningsvis upptäcker
nya människor gemenskapen i församlingen. Vi får lita till
att Jesus finns med
oss och vill leda oss
fram på den väg vi
har att gå (eller cykla)

Hur gick det då för cyklisterna? Vi var fel. Ingen av
mobilerna hade visat rätt, och när vi till slut kom fram
Jesus sa att ”där två eller tre är församlade i mitt namn till ett ställe där vi kunde orientera oss så visade det
där är jag mitt ibland er” och det är gott att hålla sig till sig att vi tagit en genväg. En genväg som visserligen
när vi inte får träffas hur många som helst. Jesus finns gjorde att vi missade vår tänkta lunchrestaurang, men
mitt ibland oss, och han kan till och med få vara num- det blev lite kortare cykelväg, och vi hade lite rester att
mer 51 i en samling utan att det blir problem.
äta från frukosten så vi klarade oss ändå.
I Bibeln berättas om många ovissa tillfällen för människor. När israels barn vandrade 40 år genom öknen, då

Katarina Linderborg

