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”Sommaren är tiden då inget är sig likt, det är Förändringens tid.” Så inleddes Församlingsbladet sommaren 2019. Nu är det sommar 2020 och absolut ingenting är sig likt. Vi har fått lära oss
att leva i Nuet, för Coronapandemin Covid 19 gör att vi inte kan planera nästan någonting långt
in i framtiden.
I det här bladet funderar vi över vad det gör med oss människor och hur vi hanterar den situation vi lever i.

Varken såren från det förflutna eller framtidens mödor
Tack Gud för en liten stund av
total närvaro. En stund då varken såren från det förflutna eller
framtidens mödor kan nå mig.
Han går nu! Min lilla ettåring går. Jag
lyfter honom ur vagnen, benen sprattlar
som på en ilsken liten insekt. Hans jordgubbsröda skor tar mark och i det korta
ögonblick drar glädjen som en storm
genom den lilla barnkroppen. Ingen
kan väl älska skogen så som ett litet
lägenhetsbarn? Friheten att få springa,
dofta, känna. Ljuden som är så annorlunda här. Det metalliska slamret i köket och syskonens ihåliga tjut är långt
borta. Suset när vinden vaggar träden
är mjukt och livfullt, likt Guds ande.
Fåglarnas sång stiger mot skyn som
en änglakör. Det är inte tryckande hett
i skogen, tvärtom svalt på sina ställen.
Men solen landar som en varm filt mellan tallarnas luftiga kronor, över mossar
och stenar och snår och ris. Nu ska vi
skogsbada lite, min ettåring och jag. För
skogsbad gör gott för själen, ande och

kropp. Det är vi på det klara med.
De röda fossingarna tultar iväg. Han är
så snabb! Snabbare än jag någonsin sett
två små rultiga lår pinna fram på stigen.
Händerna far efter allt möjligt bös. Det
är smågrus, avgnagda kottar och taniga
barr som lätt slinker mellan barnhandens valkiga fingrar. Händerna kan
inte rymma alla skatter som min lilla
pojke hittar. Han kämpar på, för vem
kan motstå de sträva fjällen på en tallkott eller det mjuka, solgula fjunet hos
en maskros? Här finns ju allt han någonsin kunnat önska sig! Mellan skattletarstopp kutar han, vill inte riktigt
hålla sig på stigen. Han ska helst ner
i vattendraget, men då kommer stygga
mamman och lyfter. Insektsbenen igen,
ivriga och ilskna. Vi förhandlar, jag går
med på att han går bredvid stigen, det
märks att han är en sådan som vill köra
offpist. Kvistar och ojämnt underlag
fäller de små benen. Han låter sig inte
kuvas, snabbt reser han sig och spurtar
vidare. Solen blänker i hans ljusa hår
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på hjässan. Det är ett mödosamt uppdrag han gett sig ut på, men han stretar
på. Envis som en gammal get.
O Gud, hur ska jag någonsin kunna
leva utan de knubbiga kinderna och
smilgroparna? Hur ska jag klara en dag
utan hans skratt, hans varma oskyldiga
blick? Hur ska jag ta mig fram genom
livet utan de viftande armarna och det
mjuka hullet och den underbara doften
från hans nacke? Hur ska jag orka?
Han kommer att växa upp och bli någon fantastisk, det är jag säker på. Men
den lilla tultande gossen med en kotte
i handen och en trulig liten pussmun,
han kommer inte att finnas kvar. Mitt
hjärta brister när jag tänker på det. Så
tack Gud för en liten stund av total närvaro. En stund då varken såren från det
förflutna eller framtidens mödor kan nå
mig. Det är bara jag, Guds ande som
leker bland trädtopparna och min lyckliga lilla ettåring.
Fanny Strandh

Annorlunda pastorsjobb
Då och då under mina snart 26 år i församlingstjänst har jag lekt med
tanken att för en tid lägga ner all verksamhet, utom gudstjänster, i
kyrkan. Jag har funderat över vad som skulle hända om man gjorde
det, men jag har aldrig vågat ta det steget. Och plötsligt är vi där! Det
blev tvärstopp på den mesta verksamheten i kyrkan. Det blev tvärstopp på det mesta i hela landet, ja hela världen. Vad hände då? Eller
vad händer, för vi är fortfarande i karantänläge.
Jag ska ge mina reflektioner utifrån
pastorns synvinkel, och vi har bett några församlingsmedlemmar att ge sina
reflektioner utifrån sin synvinkel.
Som pastor så har jag helt plötsligt lediga kvällar, så gott som varje kväll,
men ändå upplevde jag i början att jag
hade väldigt mycket mer att göra. Allt
ställdes om, och jag skulle hantera det
mesta på ett nytt sätt.
Jag har valt att ringa så många som
möjligt, och det har medfört att jag har
mer kontakt nu med vissa medlemmar
som inte längre orkar gå till kyrkan, än
vad jag hade förut. Jag har också valt
att skriva informationsbrev varje vecka
till medlemmar och personer i församlingens närhet, som jag har mailadresser till.
Ganska snart valde vi pastorer i Equmeniakyrkans församlingar här i Örebro
att försöka samarbeta så mycket som
möjligt i det här nya landskapet. Varje
vardag är någon av oss ansvarig för en
Dagens Tanke som man kan lyssna på
på YouTube, och efter Påskhelgen valde vi att ha gemensamma webb-guds-

tjänster. Det är fint och känns bra att
få fira gudstjänst, men jag saknar församlingen. Jag saknar gemenskapen,
blickarna, samtalen för att inte tala om
vad jag saknar att ha en församling på
plats att predika för. Det är inte alls lika
inspirerande att tala rätt in i ett kameraöga. Det ger ingen respons!
Fördelen med dessa gudstjänster är att
jag får höra mina kollegor predika, det
har jag inte möjlighet till annars, och
häromdagen när jag satt och tittade på
vår gudstjänst efteråt så tänkte jag att
det här blir en sorts fortbildning i predikokonst. Jag lär mig något av mina
kollegor, och det var länge sedan jag
hade tid att lyssna till så här många
predikningar.
Tillvaron är ensam för det är nästan
ingen som tittar in på min expedition,
i gengäld får jag jobba ostört, men mitt
sätt att vara pastor är att vara tillgänglig, och jag känner mig sällan störd när
någon tittar in för ett samtal, en fråga,
eller en pratstund, detta händer inte nu.
Vad jag saknar detta!
Jag är tröttare än vanligt. Jag har många

lediga kvällar, men jag har nästan inga
lediga dagar. Inte så att jag jobbar hela
dagar alla dagar, men det är mer som
händer som jag måste ta tag i direkt än
det är i vanliga fall.
Jag har fått hitta nya sätt att hantera
vissa moment. På Skärtorsdagen ville
jag att vi trots allt skulle fira nattvard,
det hör ju liksom hemma där. Men hur
firar man nattvard i trygghetsläge? Då
lade jag till ett nytt moment, handtvagning. Inom judisk tradition så tvättar

man händerna under rinnande vatten
innan en måltid, så församlingen fick
gå ut till handfatet där vattnet stod och
rann och tvätta sina händer innan de
gick fram och själva tog bröd och vin
som var framställt. Det här går bra att
göra när man är ett tio-femtontal som
firar gudstjänst, lite svårare om vi skulle vara hel församling, men det blev ett
fint moment i den gudstjänsten.
Men jag har också fått tid att fundera;
Ska vi dra igång allting igen som om
inget hänt när alla restriktioner hävs?
Vad är viktigt i församlingen?
Vilka samlingar ska vara som förut?
Vilka ska göras om och vilka ska vi
aldrig mer ta upp igen?
Hur ska vi vara församling i framtiden?
Vad har vi lärt oss?
Där får du gärna ge dina synpunkter på
hur vi ska vara församling i fortsättningen.
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Katarina Linderborg

Inställt eller omställt
Det vi nu upplever i både vardag och helgdag, har knappast någon varit med om. Att hela samhället
ställer in eller ställer om, på grund av covid 19 pandemin och allt vänds uppochner. Vi har ställt frågor
till några personer med anledning av det förändrade samhällsläget och främst hur det påverkat kyrkans
verksamhet.
Vi frågade Benjamin Pello Esso, MajLis Morhed Hultvall, Marian Sundqvist, Karin Synnerman och Göran
Tengå som ger sina svar här. Ann-Charlotte Mellåker har också reflekterat över frågorna och delar med
sig av sina tankar på sidan 7.
När söndagen kommer och du inte
kan gå till gudstjänst i din kyrka, vad
är din känsla och dina tankar. Vad är
viktigast när du kommer till kyrkan?

mig ”i rutan”. Gudstjänst är ett möte
med Gud men också ett möte med
människor, vilket jag tycker är mycket
värdefullt.

Benajmin: Det är lite konstigt och
svårt att greppa tanken att kyrkan är
helt stängd en söndag. Konstigare är det
att detsamma inte gäller andra kyrkor.
Det viktigaste för mig när jag kommer
till kyrkan är självklart tiden för bön,
men också att få vara tillsammans med
andra medlemmar som med åren har
blivit som en familj.

Marian: Det blir tomt när hela vardagen ställs om. Extra tomt känns det på
helgen. Vart kan jag gå i stället? För
mig har Närkes Kil varit räddningen.

Benjamin Pello Esso

MajLis: Innan de live-inspelade gudstjänsterna i Betelkyrkan kom igång, så
kändes det mycket tomt eftersom jag
är en flitig söndagsgudstjänstbesökare.
Inte av vana - utan för att jag vill! Jag
och min man brukar ”begå” TV-gudstjänsten de gånger vi inte kan komma
iväg till en gudstjänst i en kyrka. Vi har
lärt oss att det ger mest om man sätter
sig ner och deltar ”på riktigt” även om
gudstjänsten är TV-sänd.
När de gemensamma gudstjänstsändningarna, anordnade av de fem
Equmeniakyrkoförsamlingarna i Örebro sedan kom igång, så upplevde jag
ytterligare en dimension av igenkännandets glädje i de personer som mötte

Karin: Jag har ju varit sjuk länge och
är ännu inte återhämtad, så jag har varit lite lättad att inte ha något uppdrag,
men jag saknar svårt att träffa människorna i kyrkan. Att be tillsammans, och
att få ta nattvarden tillsammans och att
ses runt fika-borden. Det viktigaste när
jag kommer till kyrkan är just det, mötet med mina bröder och systrar i församlingen. Det är viktigare än vilken
musik vi spelar men jag saknar svårt
att få sjunga lovsånger tillsammans.
Det var något jag alltid älskat att göra
i min förra församling. Jag tänker dock
mycket på Jesus, på vad kyrkan betytt
för människor genom århundradena
och jag läser bibeln mer och ber mer.
Göran: En känsla av saknad. Gemenskap är ett viktigt skäl till att gå på
gudstjänst. Att höra predikan är också
viktigt.
Är detta ordspråk sant: ”Man saknar
inte kon förrän båset är tomt”. Vad
saknar du mest under veckans sju dagar?
Benajmin: Jag kan instämma i ordspråket. Det är när man förlorat något
man inser dess sanna värde. Det jag
saknar mest är möjligheten att träffa
vänner och familj. Främst på grund av
restriktionerna men också på grund av
distansen.
MajLis: Söndagens gudstjänst, körövningarna, Betlehemskyrkans dag-ledigverksamhet ”Äntligen Tisdag!” och
att träffa personer IRL (i verkligheten)
istället för att ses på digitala samman-
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MajLis Morhed Hultvall

träden eller höras på telefonsammanträden. Det är dock fantastiskt med alla
möjligheter som finns att få andra typer
av kontakt!
Marian: Mest saknar jag kontakten med
folk. Jag har försökt ringa för det är positivt med telefonkontakter. Extra roligt
är det när någon oväntat slår en signal.
Ja, jag känner igen det. Jag har inte så
nära till Betania. Det har blivit antingen till kyrkan i Vallby eller Lindesberg.
Men i Lindesberg deltar så många och
det har känts lite osäkert. Nu har de
också stängt.
Karin: Det kanske det är, men jag har
aldrig tagit gemenskapen i kyrkan eller skolan för givet, och blir därför inte
förvånad att livet känns oerhört mycket
ensammare och tyngre utan den. Det jag
saknar mest under veckans sju dagar är
att få sitta och fika tillsammans, prata
om vardagen, få och få ge kramar och
att se människor öga mot öga, inte bara
via en datorskärm. Jag har dock sett det
som en öken-erfarenhet, och en tid att
hinna vara mer med Gud i ensamhet,
utan att behöva stressa hit och dit, som
vardagen som student och ensamstående mamma ofta annars innebär.
Göran: Jodå, det är nog sant. Saknaden
av naturligt umgänge med vänner och
kanske inte minst saknaden av att inte
träffa mina barn o barnbarn.
Har du firat Gudstjänst i ditt hem en-

skilt eller med familjen? Hur kändes
det i så fall? Kan man fira Nattvard
själva utan att den är pastorsledd?
Benajmin: Jag försöker fira gudstjänst
på andra sätt när situationen är som det
är i dagsläget.
Daglig bön är och har alltid varit viktigt för mig. Även om jag helst skulle
föredra att fira nattvarden på det traditionella sättet, där pastorn leder nattvarden, tror jag att man skulle kunna
fira den själv.
Viktigast är det nattvarden symboliserar samt att man vill ta del av det.
MajLis: Inte på annat sätt än TV- eller webb-sända gudstjänster. Daglig
gemensam aftonbön är också en typ av
gudstjänst, men inget nytt för min del.
Vi har pratat om att försöka ha någon
form av morgonandakt, men det har
varit svårare att få till.
Gällande att ha nattvard i hemmet som
inte är ”pastorsledd”, så kan jag inte se
något hinder för det. Men det är inget
jag har funderat över att göra.
Marian: Det har jag inte gjort men
Hallsberg har skickat ut andakter via
närradion. Jag har också läst i mina
egna andaktsböcker. Jag tycker att man
kan fira nattvard själv men jag har inte
gjort det.
Karin: Nej, det har jag inte. Då jag är
ensam när jag ser på en gudstjänst hemifrån, så känns det faktiskt inte riktigt
som en gudstjänst, utan mer något som
är fint men inte motsvarar en verklig
gudstjänst. Att lyssna på predikningar
är givande, men inte samma sak som
att mötas i verkligheten och dela hela
upplevelsen tillsammans. Jag vet inte
om man kan fira nattvard när man är
själv, men jag tänker att man kan det
om man är några stycken och bestämmer sig för det, även utan en pastor.
Men som ensam känns det inte som
någon större idé, då det ju är en måltid
man firar tillsammans med andra.
Göran: Nej det har vi inte gjort. Javisst
kan man det. Men att fira nattvard är
för mig något som man gör tillsammans. Inte ensam och kanske ska man
vara minst 3-4-5 st.
Har du deltagit i vår stads gemensamma gudstjänster som Equmeniakyrkans församlingar webbsänder?
Hur upplevde du dem? Kände du att

du var indragen i gudstjänsten? Kan
man göra den på annat sätt?
Benajmin: Jag har inte deltagit på
Equmeniakyrkans webbsända gudstjänster, men kommer försöka nu när
jag vet om det
MajLis: Som jag tidigare skrivit på
första frågan, så är jag mycket glad
över att Betelkyrkans församling har
resurser, tekniska och personella att
erbjuda till detta i övrigt gemensamma
projekt. Gudstjänsterna har varit väl
genomförda och jag har upplevt att de
engagerade personerna ”gått genom rutan” som man ibland uttrycker det, när
mottagaren upplever ett personligt tilltal från talaren, sångaren etc.
Jag upplever inte att man behöver ändra formerna - inte än i alla fall. Det är
”lyxigt” att se församlingarnas anställda arbeta tillsammans och göra det så
bra!
Marian: Jag har haft svårt att hitta
dem. Jag jobbar inte heller så mycket
med datorn. Jag har mer följt gudstjänster på radio och tv. Jag tycker att
de ger mig mycket.

Karin Synnerman

Karin: Ja, det har jag. Det har varit fint
att i alla fall få se några från kyrkan,
och att höra en predikan, men som sagt
är det inte riktigt som att fira gudstjänst
i kyrkan. Jag är inte så förtjust i psalmer, och saknar lovsång, och framför
allt är det gemenskapen med andra
som jag går till kyrkan för. Då blir
gudstjänsterna på nätet bara en krycka
tills corona är över. Det är fint dock att
man kan skicka en bön, även om jag
inte tagit mig för att göra det än. Jag vet
inte om man kan göra den på ett annat
sätt. De flesta är mer vana med Equmeniakyrkans gudstjänster än jag och de
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som är uppvuxna i kyrkan faktiskt älskar psalmer. Men jag skulle gärna vilja
sjunga mer lovsånger.
Göran: Ja 2 st. det ger ju inte den “normala” känslan av gudstjänst, så jag kände mig inte direkt indragen. Man kan
säkert göra den på annat sätt men jag
tycker att det är ok att det är lite amatörmässigt. Ger en mer genuin känsla
än om man försöker vara “proffs” fast
man inte är det.
När du inte möter dina medlemmar i
kyrkan, hur håller du kontakt?
Vad behöver församlingen göra mer
för att vara kyrka i annorlunda eller
svåra tider som de vi lever i idag?
Benajmin:Tyvärr blir det så att man
tappar kontakt med andra medlemmar
under dessa tider. Vissa ser jag i sociala
medier men jag tappar kontakten helt
med de som inte använder sociala medier.
Församlingen behöver kanske arbeta
både digitalt, men även traditionellt för
att nå ut och vara ”kanalen” som informerar de som inte använder sociala
medier.
MajLis: Jag använder ”sociala medier” som Facebook, Instagram och för
lite mer privat konversation fungerar
Messenger bra. Vanliga telefonsamtal
eller med bild, är förstås ännu bättre.
Utomhusträffar med ”Corona-avstånd”
har också varit genomförbart vackra
dagar och kommer säkert att öka nu
när det blir sommar och varmt. Besök
hos gamla medlemmar genom att stå
utanför ett fönster eller på en uteplats
är också genomförbara alternativ, som
jag gjort om än i för liten omfattning.
Jag tycker att vi hittills har försökt att
göra mycket av det som har varit möjligt, även om vi absolut skulle kunna
göra mer när det gäller personliga kontakter och Corona-säkra möten. De
dagliga utsända orden från våra församlingars anställda i form av ”Dagens
tanke” har varit mycket bra, men tyvärr
är det säkert många av våra äldre-äldre
som inte nås av digitala budskap. Det
gäller ju även all annan digital kommunikation. Jag vet att vi i församlingarna
skickar ut många fysiska brev till aktuell grupp, men vi kanske kunde göra
något mer.
På 70- 80-talet spelades alla Betlehemskyrkans gudstjänster in på kassett-band
som distribuerades till de ”avsides-

tagna”. Finns det idag några enkla tekniska lösningar, som skulle göra att de
som inte är data-kunniga skulle kunna
ta del av åtminstone ljud?
Marian: Vi behöver tänka på varandra
i förbön och visa mer konkret omsorg.
Telefonsamtal är ju bra. För mig har det
varit bra att församlingen hört av sig.

tillgänglig, i form av möjlighet att boka
samtal och liknande.
Göran: Telefonkontakt är det vanligaste sättet med de närmaste. Några av
oss har mötts för en fika i det fria på
armlängds avstånd.
Kanske ändå att vara mer “uppkopplad” på nätet, men jag vet inte hur,
men en digital medverkan av några
medlemmar. Kanske Skype eller annan
webb-tjänst
När denna prövosamma tid är över,
hur skulle du vilja se att kyrkan fungerar?

Marian Sundqvist

Karin: Jag ringer eller mailar någon då
och då, men jag har ju tyvärr haft lite
för lite ork, och sedan har så mycket
skolarbete att jag inte hinner ringa andra så mycket. Tröttheten gör att jag
inte orkar mer än det mest basala. Jag
vet inte vad kyrkan behöver göra mer
eller annorlunda i dessa tider; jag tänker att svagheter som redan finns blottas; som att det är svårt att mötas över
generationsgränser. Våra livsomständigheter är så olika och om man inte
ses i ett fysiskt rum eller är en del av
en hemgrupp vilket jag ju tyvärr inte
är. Kanske att man kunde ha en telefonkedja på något sätt? Det är annars
fint att kyrkan uttryckt att den finns

Benajmin: Oavsett hur och när allt blir
som vanligt är min förhoppning att vi
tar med oss lärdomar och tankar som
har förbättrat oss själva och andra och
inte minst sådant som kan förbättra
kyrkans fortsatta arbete.
MajLis: Jag vet inte vad frågeställaren
avser med ”kyrkan”, men jag hoppas att
vi människor ”kommer ut” som något
klokare och mer reflekterande personer efter denna kris. Att livet kommer
att vördas och värderas bättre. Att den
typen av insikt skulle kunna ge kyrkan
en chans att få gehör för sitt kärleksbudskap och att kyrkan måtte bli mer
öppen för vad människornas innersta
behov är. Det är förstås inga nya tankar för kyrkan, men vi får nu be om
klokhet, djärvhet och mod att försöka
”tänka utanför boxen” och i större grad
arbeta tillsammans för gemensamma
mål. Kanske klyschigt uttryckt - men
det är nog det som måste till.

Gudstjänster på webben

Marian: Jag skulle önska att få ökad
kontakt med varandra. Positiv att göra
någon aktivitet. Jag deltog i en grupp
för invandrarkvinnor i Vivalla tills pandemin började. Vi kan säkert få idéer
från andra församlingar. Jag har hört att
man i en församling ordnat ”Sy-LAN”
– alltså att folk samlades i den kyrkan
för att göra tillsammans det man annars
brukar göra helt själv.
Karin: Som alltid så önskar jag ju att
det fanns mer för de som var ensamstående, även i min ålder, att det fanns fler
tillfällen till att bygga relationer med
sociala möten utan krav på prestation
på något sätt, och fler hemgrupper så
att nya medlemmar alltid kunde bli inbjudna i en. Men det är ju inte något
man kan rå över att färre söker sig till
kyrkan.

Göran Tengå

Göran: Dels som vi fungerade innan
men också med en tillbakablick på vad
som var bra under pandemin och som vi
också kan göra även utan densamma.

Efter Påsk-helgen började Eqmueniakyrkans församlingar i Örebro att sända gemensamma gudstjänster på webben eftersom Folkhälsomyndigheten manar oss
alla till försiktighet under Coronapandemin. I Betelkyrkan fanns både material och
kunnande för detta, och därför är det därifrån som vi gör dessa gudstjänster, och vi
försöker göra dem så att personer som brukar besöka de olika församlingarna känner igen sig. De webbsända gudstjänsterna hittar du på kyrkornas hemsidor.
Alla har inte möjlighet att se dessa, vilket är tråkigt, men då får vi hänvisa till gudstjänsterna i TV och radio.
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När ingenting blir som vi tänkt oss
Först vill jag delge er hur mitt liv har
varit sedan i höstas, så att min reflektion sätts in i ett sammanhang.

den uppleva så många fina möten med
personal inom äldreomsorgen, varma
blickar, omsorg om oss alla.
I början av februari tog far sitt sista andetag. Vi satt runt hans säng och bad
Gud som haver. När vi kom till Amen,
låt så ske, tog far sitt allra sista andetag.
Begravningsgudstjänsten hölls, när larmet om Coronaviruset, även nått oss i
Sverige. I en fullsatt kyrka fick vi alla
stämma in i den psalm som far valt;
”Kristus lever underbara ord,
som förvandlar tungt och sorgset mod.
Väl är mörkret stort här på vår jord,
men se Kristus lever!”

1 oktober fick jag telefonsamtalet om
att min far, boende i Skåne, fått en omfattande stroke. Han som om 1 månad
skulle fylla 91 år, fick åka till akuten
för första gången i sitt liv. Ett aktivt,
nyfiket och mycket självständigt liv,
som snabbt förbyttes till att behöva
hjälp med precis allt. Även mitt liv förändrades, så ofta vi bara hade möjlighet
så tog vi bilen, E4:an genom ett oändligt Småland. Vi fick under den här ti-

Bara några dagar efter, kommer rekommendationerna om att vi ska tänka
på att hålla distans. Vi uppmanas att
inte mötas i större grupper. Våra församlingar tar sitt ansvar och hittar nya
sätt att fira gudstjänst, vi uppmanas att
ringa till varandra, hjälpa varandra på
ett mer påtagligt praktiskt sätt.
För mig har den här tiden inneburit en
själslig karantän, jag har fått skala av
alla mina aktiviteter på fritiden och
rumsliga möten med nära och kära. Jag
cyklar till jobbet varje morgon, men på

söndagen sätter vi oss, med tända ljus,
och deltar i Gudstjänster via webb eller
SvT. Jag har fått uppleva den levande
Kristus även under den här tiden, som
ger oss hopp och tröst.
Självklart saknar jag mötet på riktigt,
men uppmanar mig, oss alla, att under
den här tiden, fundera över hur kyrkans
roll ska formas. Vi får träna oss i att
under den här tiden handla i dubbel
bemärkelse. Att Guds tilltal når oss på
olika sätt och i olika former. Min bön
inför framtiden blir att vi tar vara på
den här tiden och ber om vishet att som
kyrka och medmänniska få återspegla
Guds kärlek.
”Bli stilla, låt tystnaden föra dig nära.
Närvaron finns där.
En kraft som vill bära,
ja, våga den tillit som bor
djupt inom dig.
Lyssna till rösten som kallar dig:
Följ mig!
Du är en bön, Jag är din bön”

SoPs 821 v 3

Amen. Låt så ske!
Ann-Charlotte Mellåker

Mission i Coronans tid
Döden påstås vara demokratisk,
då den drabbar alla. Även coronapandemin drabbar alla, över
hela världen. Just därför skakar
det om så mycket. Vår välfärd
skyddar inte, smittan kan nå också oss. Men trots den demokratiska tendensen så är det fortfarande skillnad på förutsättningar
i olika länder. Det som vi nu ser i
Europa och USA kommer antagligen drabba de fattiga länderna
så mycket hårdare.
I skrivandets stund, den 11 maj, är
Ecuador ett av de hårdast drabbade
länderna i Sydamerika. Officiella siffror talar om drygt 2000 dödsfall men
det talas om att det kan handla om upp
till 15 gånger fler som har dött. Mest
drabbat är kuststaden Guayaquil. Det
som uppmärksammats internationellt
har varit problemen för att ta hand
om kropparna, som i vissa fall blivit
liggande i flera dagar. Men värre än

dödstalen på grund av smittan kommer
nog de ekonomiska konsekvenserna att
bli. Många lever i den informella ekonomin, med tillfälliga jobb och enkel
försäljning för att klara kvällsmaten.
Nu finns hårda restriktioner med utegångsförbud och stängda arbetsplatser.
Vår systerkyrka, Pactokyrkan, drabbas
hårt. Församlingsmedlemmar har slut
på mat. Pastorer har inte fått sina löner
de senaste månaderna. I det agerar kyrkan, på olika håll delar man ut mat och
andningsmasker. Man ordnar nationella bönesamlingar via Skype och Zoom,
och bjuder in till gudstjänster och andakt via Facebook och andra medier.
Den 24 mars skulle vi åkt tillbaka till
Ecuador för fortsatt arbete. Nu blev det
inte så. Vi lever i väntan på att vägen
dit ska öppnas och att förhållanden ska
vara fungerande för oss som familj.
Under tiden försöker vi finnas med
våra vänner i Ecuador genom samtal
med pastorer och deltagande i böne-
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samlingar. Våra tankar finns i Ecuador
och med våra syskon, många av dem
värre drabbade än vi förstår.
Mission i coronans tid är att fortsätta
vara Kristi kyrka på jorden, medveten om att vi tillhör varandra. Det är
så lätt att se till de egna behoven och
runt om oss så lyser den tendensen igenom skarpare än någonsin. Det globala
samhället som ekonomer och politiker
sett som en möjlighet och förutsättning
för välfärd och tillväxt är plötsligt ett
hot. Men kyrkans identitet kvarstår. Vi
är fortfarande syskon. Vår tillhörighet
är en välsignelse och något som talar
hopp i denna mörka tid.
Stöd gärna genom ett bidrag till
Equmeniakyrkans katastroffond,
swisha till 900 32 86 och märk med
“corona” eller
via bankgiro 900-3286 .
Petter Hermansson
missionär för Equmeniakyrkan

Gudstjänster i
sommar
Det är svårt att planera sommarens olika samlingar. Folkhälsomyndigheten uppmanar alla att hålla fysisk distans till varandra och speciellt att personer över 70 år ska tänka sig för. Folksamlingar över 50 personer är inte heller tillåtna. Därför är
det vi annonserar om nedan antingen på webben eller utomhus. Det kan också bli snabba ändringar i programmet, det får
du ha överseende med.
Juni ut kommer Equmeniakyrkans församlingar i Örebro att sända gemensamma gudstjänster på nätet.
Dagens Tanke varje vardag kommer att fortsätta t.o.m. 26 juni.
I juli och första helgen i augusti kommer vi att sända en förinspelad Söndagens Tanke.
Beroende på rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten har vi två olika scenarier i augusti. Får vi samlas fler än 50
personer och att personer som är 70+ får börja ”träffa folk” igen så börjar vi med gudstjänster i våra kyrkor igen. Annars
fortsätter vi med webbsändningar.
De webbsända gudstjänsterna hittar du på kyrkornas hemsidor eller på följande länk:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxXWJ3-Joo1nqwnferrSe6BmoH0R6ysPL

Juni
4
7
11
12
13
14
21
24
28

Juli
5
12
15
19
26
29

Tors
Sönd
Torsd
Fred
Lörd
Sönd
Sönd
Ons
Sönd

19:00
10:00
9:00
9:00
9:00
10:00
10:00
18:00
10:00

Pilgrim i parken Samling vid Stadsparksentrén Kristinagatan 6
Webbgudstjänst Katarina Linderborg predikar
Pilgrim i stan Monica Sturzenbecker (se notis nästa sida)
Pilgrim i stan Sofia Strömberg (se notis nästa sida)
Pilgrim i stan Katarna Linderborg och Paul Enlund (se notis nästa sida)
Webbgudstjänst Rajan G Mall predikar
Webbgudstjänst Magnus Kronberg predikar
Sommarcafé utanför Sturegården (se notis nästa sida)
Webbgudstjänst Anna Lena Evehäll predikar

Sönd
Sönd
Ons
Sönd
Sönd
Ons

10:00
10:00
18:00
10:00
10:00
18:00

Söndagens Tanke från Betlehemskyrkan Katarina Linderborg, Kersti Esselwall-Smårs
Söndagens Tanke från Betelkyrkan Magnus Kronberg
Sommarcafé utanför Sturegården (se notis nästa sida)
Söndagens Tanke från Betaninakyrkan Paul Enlund
Söndagens Tanke från Hagakyrkan Anna Lena Evehäll
Sommarcafé utanför Sturegården (se notis nästa sida)

Augusti

2
Sönd 10:00
9
Sönd 10:00
			
13
Tors 19:00
16
Sönd 10:00
		
10:00
			
23
Sönd 16:00
			
27
Tors 19:00
30
Sönd 10:00
		
10:00
		
12:00
			

Söndagens Tanke från Vasakyrkan Martin Lindé
Gemensam gudstjänst i Betlehemskyrkan Katarina Linderborg
alternativt Webbgudstjänst Rajan G Mall predikar
Pilgrim i parken Samling vid Stadsparksentrén Kristinagatan 6
Gudstjänst i Betlehemskyrkan Katarina Linderborg
Gudstjänst i Betaniakyrkan Emanuel Strandh
alternativt Webbgudstjänst		
Installationsgudstjänst i Betaniakyrkan Monica Sturzenbecker, Helen Friberg
alternativt Webbgudstjänst
Pilgrim i parken Samling vid Stadsparksentrén Kristinagatan 6
Gudstjänst i Betaniakyrkan Monica Sturzenbecker
Studiegudstjänst omkring Lukasevangeliet i Betlehemskyrkan. Katarina Linderborg
Församlingsmöte i Betlehemskyrkan
alternativt Webbgudstjänst				

Vi följer Folkhälsomyndighetens
rekommendationer om hygien, avstånd och att vi stannar hemma vid
minsta symptom på sjukdom.
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Pilgrim i stan
Programmet var klart och alla medvandrare
bokade. Årets folder var nästan färdig - då
stängde världen ner. Balans och obalans hade
vi tänkt som årets tema och just nu är det mer
obalans än balans i samhället. Två av våra
medvandrare bor i Örebro och har ännu inte
uppnått den aktningsvärda åldern 70 år, därför
genomför vi de dagarna, om än i lite förändrad form. Paul och Katarina hoppar in och tar
gemensamt hand om en dags vandring, så i år
blir det Pilgrim i stan tre dagar. Vi skippar
middagen i kyrkan och håller kvällens föreläsning utomhus, men om det skulle regna flyttar vi in i kyrksalen. Lördagen blir det ingen
kvällssamling.
På torsdagen kommer Monica Sturzenbecker och vandrar med oss. Temat den
dagen är Dalgångar och bergstoppar i livet. Monica kommer i höst att tillträda
pastorstjänsten i Betaniakyrkan efter att Paul har gått i pension. Här får vi möjlighet att lära känna henne lite i förväg.
På fredagen är Sofia Strömberg medvandrare. Temat är Att mötas i det mörka
- klarar vi det? Sofia presenterar sig som samhällsengagerad entreprenör som
ägnat sitt liv åt ord som berör, både som VD, rektor och konsult.
Lördagens tema blir som temat på det här församlingsbladet: Att leva i Nuet.
Paul Enlund och Katarina Linderborg leder samtalet utifrån de erfarenheter vi fått
den här våren.
Välkommen att vandra en dag, två dagar eller alla tre. Varje dag eller varannan,
precis som det passar dig bäst. Kan du inte vara med och vandra är du välkommen till kvällsprogrammet. Ingen anmälan behövs. Vi ser till att hålla avstånd till
varandra i vandringen, vid rasterna och på kvällen.
Upplägg:
09.00 Morgonbön
09.30 Dagens vandring startar. Ta med matsäck till fika och lunch.
14-15 Tillbaka till Betlehemskyrkan
19.00 Balans och obalans. (Endast torsdag och fredag)
Betlehemskyrkan
Sturegatan 9, 702 14 Örebro
Tel Exp 019 32 38 61
betlehemskyrkan.orebro@telia.com
Bg 869 - 2410 , Swish 123 680 21 85
www.betlehemskyrkan.nu
Församlingsföreståndare/Pastor
Katarina Linderborg
Tel 072 565 24 60
katarina.linderborg@
telia.com
Ledig dag: Fredagar
Semester: 19 juni-2 augusti
17-23 augusti
Körpedagog
Kersti Esselwall-Smårs
Tel 070 658 44 91
kersti.betlehemskyrkan@
telia.com
Arbetar: Onsdagar
Semester: 17 juni - 12 augusti

Kultur- och studieverksamhet
sker i samarbete med
Studieförbundet Bilda

Sommarcafé utanför
Sturegården

Nu är det tradition att vi några sommarkvällar träffas till ett enkelt Sommarcafé. Det är viktigt att hitta former för
att kunna träffas i denna karantänernas
tid, därför erbjuder vi en variant av
Sommarcafé även i år, men med följande restriktioner:

•
•
•
•

Vi samlas utomhus
Vid regn inställt
Var och en tar med eget fika
Vi håller avstånd till varandra

Vi träffas kl 18.00 den 24 juni, 15 och
29 juli för en stunds gemenskap.

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

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

Redaktion

Församlingsföreståndare/Pastor
Paul Enlund
Tel 076 023 54 23
paul@betaniakyrkan.se
Ledig dag: Fredagar
Semester från 15 juni och
går sedan i pension

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

Manusstopp nästa blad: 9 augusti

Församlingsassistent
Emanuel Strandh
Tel 070 374 24 39
emanuel@
betaniakyrkan.se
Semester: 1 juni - 9 augusti

På www.gudstjänst.se hittar du Bibeltexter
för respektive söndag, psalmförslag och
Equmeniakyrkans förbönskalender.
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Klart för landning - klart för start
Man kan ha teorier i huvudet som plötsligt landar i livet som erfarenhet. Som när jag håller
en torsk inhandlad från en fiskbil. Den är inte
djupfryst och i papp med ”Findus” på. Min erfarenhet av fiske var då ett par mörtar metade
från bryggan under mitt konfaläger i Vaxholm.
Klart jag vet… Men insikt kan som sagt
komma plötsligt. Som när Hilding Carlson som nybliven pensionär i församlingsstyrelsen, spände ögonen i mig och frågade: ”Och du då?”
Fisk-med-fjäll-erfarenheten fick jag som nyordinerad pastor 1980 utanför pastorsbostaden i Hogrän på Gotland. Nu är jag strax pensionär och känner mig som en fågelunge som ska pröva sina vingar för
första gången - fast tvärt om.
Vindlande väg

När jag 1970 börjat gymnasiet sjöng The Beatles en låt om
”The long and winding road” och nog blev vägen vindlande.
Jag hade valt naturvetenskaplig linje och trodde att jag skulle
bli jordbrukare, agronom eller möjligen lärare som mina föräldrar…eller ljudtekniker på Sveriges Radio eller…? Yrkeskarriären började, om sommarjobb får räknas, med lanthandelsbiträdande, jordbrukande, och tvättmedelsförsäljande i
overall, i det senare fallet neongul med blå logga på ryggen.
Men Gud och missionskyrkan fångade inte helt oväntat in
mig och jag blev efter gymnasial utrusning från Adolf Fredrik i Stockholm ”Ettåring”. En månads evangelisationskurs
på Lidingö gav skjuts för min andliga resa och förberedelse
för arbetet. De flesta av kursdeltagarna skickades till för dem
okända platser medan jag var glad att få bo kvar hemma och
fick arbeta i hemförsamlingen. I den nybyggda Mikaelikyrkan i Skärholmen drev församling och SMU fritidsgård och
tillsammans med förorts-kids från miljonprogramområdet
spelade jag pingis och innebandy och var scoutledare för en
flickpatrull. Det var ett spännande år att möta litet mer av
världen än vad min barndom och relativt trygga skoltid på
AF:s musikklasser erbjudit. Efter ett halvårs återfall i den
neongula fick jag en fråga om att bli ”ungdomsinstruktör”
i Betlehemskyrkan i Sundbyberg. Där i ”Sumpan” fick jag
mer på allvar träning i ledarskap i ungdoms- och församlingsarbete. Under den tiden blev min inriktning litet tyd-

ligare och på vägen till pastorsutbildning gjorde jag vapenfri värnplikt,
anmärkningsvärt åter på en fritidsgård.

Att bli någon
Hela min ungdom formades av SMU
med tonårsverksamhet, ledarträning och
ledarskap i scout och andra grupper med
läger, såväl sommar som vinter. Hela
tiden fanns där sång och musik som en
del av den röda tråden. Jag gavs förtroenden och min tro växte. Ett stort antal
personer kom att betyda mycket för det.
I raden finns ledare och pastorer, bland
andra Stig Fred, Lars-Gunnar Hjerne,
Ragnar Asserhed, Bernt Åkerblad, Ingemar Rask och Torsten Liljemark för att nu bara nämna några.
En viktig person var självklart Kerstin som den här tiden
blev min hustru som parallellt med mina studier på Teologiska Seminariet gick sin första utbildning på Ledarinstitutet.
När det var dags för den så kallade tjänsteplikten fick vi
uttrycka önskemål inför placeringen. Då vi tänkte det som
ouppnåeligt att bli kvar i storstaden lämnade vi önskemålet:
”Gärna Norrland men inte längre än Östersund och inte gärna
Skåne”. När det senare uppstått vakans ”utomlands” lade vi i
efterhand till Gotland på önskelistan. Och Gotland blev det,
därefter Gävle där vår dotter Emelie föddes och sedan Västerhaninge, där sonen Linus sju år senare kom till världen.
Sedan följde sexton intensiva år i Stuvstakyrkan, Huddinge.
Under den perioden gick jag och Kerstin, under smärta,
skilda vägar. Så småningom blev det dags för nya uppbrott
och Örebro med nya utmaningar - så fort åren har gått!

Linus, Paul och Emelie

Det tar ett liv att bli människa
Hur blev jag den jag är idag? Jag tänker på hela min trygga
och skyddade uppväxt. Jag som inte gav mig iväg särskilt
långt, sommarjobb blev hos släktingar, vågade inte som de
andra ”ettåringarna” pröva på en obekant plats. Inte heller har jag känt kallelse att bli missionär långt-bort-i-stan.
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Men ändå har jag känt en längtan och ett driv ”ut”, både att
själv komma ut och att utforska gränser bortom det trygga.
Det är som att ordet ”fritidsgård” öppnat fönster till en värld
som min familj och uppväxt skyddat mig från. På cykelavstånd hemifrån mötte jag SMU:s fritidgårdsverksamhet och
som vapenfri på Ängsgården i Sundbyberg. Jag mötte det
under min tid i Gävle då jag var med och ordnade vinterläger med en grupp härliga vildar från Björsjö fritidsgård som
drevs av SMU. Det kommer igen under tiden i Lidakyrkan,
Västerhaninge då SMU tillsammans med idrottsföreningen,
Föräldraföreningen mot narkotika under ett antal år med volontärer höll liv i den lokala fritidsgården den kväll i veckan
som kommunen stängt av ekonomiska skäl. Jag fick vara
med i starten av ett mångårigt projekt för arbetslösa ungdomar i Haninge kommun och fick därefter möta generationer
ungdomar i konfirmandarbetet under sexton år i Stuvsta. Det
blev logiskt att jag under den tiden fick arbete inom kriminalvården som en del av min uppgift som pastor och så fortsätta möta tilltufsade människor.
En halv gubbe…
Jag var 1997 på en retreat
på ön Iona i nordvästra
Scotland. Längts ut mot
Atlanten där de första
kristna munkarna på 500talet etablerade sig och
spred tron på Jesus ut över
de brittiska öarna. I en föreläsning fick vi som åhörare frågan om hur vi kunde beskriva oss själva. Till hjälp
att formulera våra svar hälldes allsköns leksaker, gosedjur
och byggklotsar ut på golvet. Med stort allvar och en glimt i
ögat gick en efter en fram och hittade något lämpligt. Jag tog
väldigt lång tid på mig utan att komma på någonting. Bland
de allra sista gick jag fram och hittade en kvarbliven Duplo-gubbe, en sådan som bara är ett huvud med mössa och
en överkropp utan armar. Jag satt länge med den i handen
- så fattigt och fantasilöst! Men det gick upp för mig att den
faktiskt kunde berätta något viktigt om mig själv. En gubbe
som nästan inget är men som blir meningsfull först när den
kommer i ett sammanhang. Som sittande i en brandbil, eller som passagerare i en tågvagn, blir den meningsfull och
bidrar till att skapa helhet.
Örebro blev genom Helen, min nya kärlek och hustru och
hennes arbete, min nya hemstad, nu sedan nära sju år.
Från min bekantskap med Betaniakyrkan, först som vakanspastor, har jag upplevt varm kärlek och omsorg i gemenskapen. Ett troget och regelbundet fungerande böneliv fanns genom ”Morgon med Gud” och idag finns
ytterligare två bönetillfällen vid sidan om gudstjänsterna.
Med stor öppenhet har vi fått dela frågor som vi vet varit känsliga. Jag tänker på de om samkönade vigslar och
om möjlighet att i vår kyrka med baptistisk tradition döpa
späda barn. Här finns några för mig oförglömliga upplevelser av ömsint ärlighet och ödmjukhet inför varandra.
Jag har fått se hur församlingsledningen med stort engagemang under dessa år axlat ansvaret kring framtidsfrågor.

Det har skett i den framtidsstudie som gjordes 2013-14
och ledde till samtal omkring tre olika scenarier tillsammans med övriga Equmeniakyrkor i Örebro. För vår del
har det fortsatt med Equmeniakyrkans ”Färdväg” som arbetsredskap. Det har varit goda men ibland tunga samtal.
Flera gånger har samtalstonen höjts och vi har inte nått full
enighet i allt. Men längs vägen har alltid ambitionen varit
att var och en ska få uttrycka sin åsikt och bli lyssnad till.
Ekumeniken med Svenska kyrkan har konkretiserats genom
ett lokalt samarbetsavtal undertecknat denna vår. Gemenskapen mellan Equmeniakyrkorna i Örebro har stärkts och har
fått konkreta uttryck; Ett gemensamt konfirmandarbete har
inletts, Vasakyrkan och Heliga Trefaldighet har bildat en ny
gemensam församling. SFA-kåren har blivit en del av Betaniakyrkans gemenskap. Det mångåriga samarbetet med Betlehemskyrkan har stärkts, nu med ett beslut om att på sikt bli
en gemensam församling. Gemensamt församlingsblad, upptakts- och temadagar och nyårsfirande genererar glädje. Nu
byggs också stärkt gemenskap i gudstjänstfirandet. Under ett
par år firades visionsgudstjänster med tydligt framtidsfokus
en gång per månad – idag möts vi i en växande tillit till varandra kring nattvardsgudstjänster två söndagar per månad.
Tillsammans med er och tillsammans med andra har jag
sett min uppgift, i samspel, lek, i stort allvar och mycket glädje har jag känt att mina gåvor varit i funktion.
Vem är jag utan dig, utan er som församling, i ett kollegium
av pastorer, i en mångfärgad ekumenisk palett? Det är med
stor tacksamhet som jag kan se tillbaka på ett nära fyrtioårigt
yrkesliv som pastor.
Klart för landning – klart för start
Nu har en och annan frågat mig ”men, vad ska du göra nu?”
– Och jag har haft litet svårt att svara. Men så här; Det första är att jag nu längtar efter en smula träda för själen, litet
av sabbat med påtvungen overksamhet. Men jag litar på att
något kommer växa ur vila och en smula leda. Det andra är
faktiskt att jag inte vet, vilket gör mig lite orolig. Men jag
vill i tillit fortsätta att vara ”den halva gubben” och ber om
ledning att få vara Guds redskap i en ny livsfas.
Paul Enlund
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Frågan gäller inte mig - eller?
Jag läste mitt i den värsta
corona-tiden en artikel i
Dagens Nyheter skriven av
journalisten Andrev Walden.
Den var en lite arg, provocerande och smart attack på
Guds-tron eller i alla fall på
oss troende. Den var kritisk
till kristen tro och teologi i
allmänhet men i synnerhet i
dessa coronatider. Jag läste:
”Guds död blir sällan så
påtaglig som när troende
opinionsbildare kampanjar
för en re-lansering av religionens roll i samhället för
att vi är så vilsna utan den.
Alltså inte för att Gud så att
säga finns, utan för att Gud
är praktisk. Lite som en
fritidsgård. Fast osynlig kyrkan som funktionsplagg
när det blåser på jorden”.

tackerna i New York, elfte september 2001 har religionens
återkomst skett i västvärlden.
En återkomst där religion i
mångas ögon misstänks vara
osund och kanske farlig.

Hur presenterar våra kyrkor en
sund religion?
Vilket svar ger vi till dem som
frågar dig och mig om tro ”på
liv och död”?
På vad sätt ”funkar tron” i våra
liv?
Hur visar sig kyrkan som ett
gott alternativ till andra krafter
på ”marknaden”?
Hur ser ett liv som kristen ut?
Hur ser vårt beroende av Jesus
ut?
Organiserar vi oss som kyrka
för att vi själva är beroende av
Kristus? Eller för att någon annan ska bli det?
Tänk så mycket som skrivs i
Vill vi dela detta beroende med
idag som berör, värmer, stärker och upprör och väcker några andra, de jag möter, de som vi säger oss vilja vältankar! Allt oftare sådant som direkt eller indirekt berör komna till kyrkan.
kristen tro – och så intressant det skulle vara att få reflek- Det är nödvändigt att ibland bli en smula störd eller orotera över tillsammans med er!
ad. Tankarna behöver sättas igång.
Samma dag hörde jag en föreläsning av teologen Ulf
Bergsviker, en av våra pastorer i Equmeniakyrkan. Han
säger att en avgörande fråga för kyrkan och för mig som
enskild är:
Vem är Jesus för dig?
Vem är Jesus för din församling, din kyrka?
Han berättade att han brukar ställa den frågan när han
gästar och föreläser i en församling. ”Det blir ibland lite
tyst”. Han menar att vilket svar vi ger är ytterst viktigt.
Kyrkan har lockat människor till kyrkan med ”verksamheter” utifrån antagandet att alla delade en grundkunskap
om Bibel och kristen tro. Människor ställer frågor men
kristen tro är inte det självklara svaret, bara ett av många.
Dessutom menar Religionssociologer att efter terrorat-

Någon har sagt så; Jag tackar Gud, inte bara för mina
vänner, men också för mina fiender. Vännerna för att de
ger mig stöd och uppmuntran, fienderna för de hjälper
mig att skärpa mina tankar och argument. Joel Halldorf
var den som DN-skribenten Walden hade som måltavlan
i sin artikel. Joel som för mig och andra är en viktig kristen tänkare och orädd debattör, så jag kände mig också
utmanad. Jag känner att pastorskollegan Ulf lite grann
sänder på samma våglängd som DN-artikeln; Det är som
om Ulf ställer en vibrerande stämgaffel rakt in i mig och
vår kyrka:
Vad, mer precist, betyder Jesus Kristus för dig, mig
och för oss?
Paul Enlund

