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Därför påminner jag dig om att du 
skall blåsa liv i den nådegåva från 
Gud som finns hos dig sedan jag 
lade mina händer på dig, ty Gud har 
inte gett oss modlöshetens ande 
utan kraftens kärlekens och själv
besinningens.    2 Tim.1:7
Så är det dags igen – att ta nya tag. Så jobbigt det kan 
kännas. Nya tag, satsa igen. Men så är det med det 
mesta vi gör i livet. Bara att stiga upp den nya mor-
gonen är att ta nya tag. För vissa är det jobbigt, för 
andra en stimulerande utmaning. 

Som lemmar i Kristi kyrka möter vi utmaningar.  
Vi uppmanas att ge akt på den tid vi lever i så vi 
inte förvillas av olika spekulativa budskap eller 
smittas av den tidsanda som säger: ”se till ditt eget, 
värna din frihet, andra får ta ansvar för sitt, sök 
ditt eget bästa etc”. I en av höstens predikotexter 
var  rubriken ”Medmänniskan”. I skarpa ord visar 
Jesus på hur lätt det är för prästen och leviten att 
vika undan från den misshandlade medmänniskan.  
Vad skyllde de på? Ja, kanske att de inte hade tid att 
hjälpa, det kan andra göra, eller så kanske det var 
rädsla för att utsättas för fara. Kanske var man rädd 
för att syltas in eller fläckas ner i en större process, 
eller helt enkelt av bekvämlighet.

Min avhållne morbror Gunnar, missionär och pas-
tor, som sedan länge är avliden, sa till mig en gång 
då jag påpekade att han trots sin ålder gick in i nya 
utmaningar, tog nya tag, att han inte ville ”rosta ut 
utan slitas ut för Guds rikes utbredande”. Rosten 
– overksamheten - bryter ner ett redskap mycket 
fortare än det som brukas mycket. Ofta, ofta har jag 
utmanats av hans ord. Jag själv är gammal nu, men 
kan jag skylla på åldern om det finns något jag kan 
göra för mina medmänniskor och Guds rike? Hur är 
det med den nådegåva jag en gång fått genom hand-
påläggning för att citera Paulus i 2 Tim. 1:7. 

”Ty Gud har inte gett oss modlöshetens ande utan 
kraftens, kärlekens och självbesinningens”. 

Det är ord jag måste pröva mig inför ofta. Vi alla 
har gåvor av olika slag som kan användas genom 
församlingen ut i samhället. Jag kan göra försam-
lingen vital genom att finnas där med uppmuntran, 
lägga min personlighet till de andras, gemensamt 
ge församlingen styrka att föra ut evangeliet. och 
stödja våra anställda och förtroendevalda på olika 
sätt. Delta i en husgrupp, eller en serveringsgrupp, 
ge och ta emot välsignelser i gudstjänsten. eller bara 
dofta Kristi väldoft i den miljö du vistas i ute i sam-
hället. Vilken gåva har du att bidra med? Blås nytt 
liv i den, ta nya tag…Tröttna inte.  
Jesu löfte till alla som tar nya tag, som låter sin gåva 
få ny  vitalitet igen, är: ”Se jag är med dig alla dagar 
till tidens ände”. Det finns inget sällskap som är 
tryggare, mer glädjefyllt än det, trots allt engage-
mang. Tar vi som enskilda nya tag tar kyrkan nya 
tag.

Jag vill hellre slitas 
ut än rosta ut Text: Sören Alnehill



Diakoni i Betania
I pandemins svallvågor hamnar fler än vanligt i 
akut utsatthet. Vi som församling vill vara med 
och motverka detta. Därför har vi i Betania inför 
hösten dragit i gång en diakonal satsning på norr. 
Denna satsning har två ben, varav det första är 
sopplunch på torsdagar. Sopplunchen är tänkt 
att vara en mötesplats med låga trösklar dit vem 
som helst kan komma. Vi hoppas att församling-
ens medlemmar och vänner där får knyta kon-
takter med människor utifrån i ett möte som blir 
stärkande för alla. Många lever idag ensamma 
och isolerade, utan meningsfulla aktiviteter och 
sociala kontakter. Sopplunchen är vårt bidrag 
till arbetet med att bryta isolering som så ofta 
leder till mer akut utsatthet. Satsningens andra 
ben är en uppsökande verksamhet riktad till de 
som redan befinner sig i akut utsatthet, såsom 
aktivt missbruk och hemlöshet. Det finns ett antal 

människor i den kategorin som ofta vistas i kvar-
teren runt kyrkan. Med en enkel fikakorg på sön-
dagarna efter gudstjänsten kan vi möta dem på 
deras hemmaplan – på gatan och i parkerna. Det 
är att leva Herrens bön – ge oss idag vårt bröd för 
dagen – och en påminnelse om Jesu ord – det som 
ni gjort för någon av dessa mina minsta. Lite kaffe 
och en macka kanske inte vänder en människas 
liv på en gång, men det är första steg som hjälper 
oss som församling att se människorna i vår när-
het som just människor och därmed utrustar oss i 
vår kallelse att leva diakonala – tjänande – liv.

Emanuel Strandh,  
församlingsassistent Betaniakyrkan

Klimat i Betlehem

Få mer kunskap om miljö och klimat genom att

• Vara med i Betlehemskyrkans klimatcirkel på mån-

dagar
• Ta del av Betlehemskyrkans affischkampanj om att 

vara klimatsmart

• Vandra med Pilgrim i Parken på torsdagar och samta-

la om klimatfrågor.

12 oktober kl 10 startar en studiecirkel i Betlehemskyrkan 
där vi lär oss hur vi ska tänka klimatsmart vad gäller våra 
kläder och textilier. Vi kommer att få lära oss både på ett 
teoretiskt och praktiskt plan. Hur kan vi laga eller förnya 
kläder så de är användbara längre? Där får vi hjälpa varan-
dra att hitta bra lösningar på plagg vi tar med oss. ”Visible 
manding” – synlig lagning är en japansk metod som är på 
modet just nu. Det kommer vi att lära oss. 

Det blir teori omkring textilindustrin och hur man ska 
tänka när man behöver köpa nytt. 

Kursledare: Eva Gilsell

Vi träffas varannan tisdag. Är du intresserad?  
Anmäl dig till betlehemskyrkan.orebro@telia.com 

En hållbar garderob
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Jag fick reda på att temat på detta nummer var ”nya 
tag”. Jag har precis varit sjukskriven i fyra veckor 
på grund av utmattning, så ”nya tag” känns som en 
lämplig utgångspunkt för mig.

Clara Lidström skrev en text där hon berättade att 
hon var fenomenal på nystarter. I texten handlade 
det om att komma i gång med träning och sunda 
levnadsvanor. Clara menade att även om hon skulle 
misslyckas med att hålla i sina nya vanor, så var hon 
ändå inte så orolig eftersom hon har förmågan att 
börja om, ta nya tag. Jag tycker om det! Att det finns 
utrymme att misslyckas med något, eftersom det 
finns tillåtelse att ta nya tag.

Jag är också ganska bra på nya tag. Varje vår, när 
ljuset kommer tillbaka, får jag nytt liv och vill börja 
om. Rensa, städa, planera roliga aktiviteter, äta god 
mat, träffa folk jag inte sett under den långa, döda 
vintern. Min man säger att det finns en Vinter-Fan-
ny och en Sommar-Fanny. Det är två mycket olika 
personer. 

Nya tag, ny energi. Jag önskar att det gällde i alla 
lägen. Jag har börjat jobba igen. Jag var fylld med 
energi. Kände mig utvilad och full med ork igen. Två 
veckor in i arbetslunken är den energin förbrukad. 
Det visade sig att regionen inte har lyckats lösa alla 
sina organisationsproblem medan jag varit borta. 
Vi är fortfarande underbemannade, arbetsmiljön 
är fortfarande under all kritik. En kategori som 
löper risk för utmattning och utbrändhet är de med 
mycket ansvar, men med minst möjlighet att påver-
ka sin arbetssituation. En sjuksköterska, som jag 
själv, kan mycket väl tänkas hamna i den kategorin. 

Jag har i vilket fall erfarit utmattning två somrar 
i rad nu. JAG. Som trots allt brukar vara en hyfsat 
stabil kollega och sjuksköterska. Som brukar ta 
saker med en klackspark och definitivt inte ta med 
mig jobbet hem. Jag står tydligen inte över naturens 
lagar. Till och med jag har vikit under.

Och den här gången orkar jag inte ta nya tag. Jag vet 
inte hur jag ska lösa min situation, jag vet inte hur 
jag ska hitta balans mellan arbetsliv och privatliv. 
Hur ska jag vara en närvarande mamma när jag all-
tid är trött? Hur ska jag vara en sjuksköterska som 
gör det lilla extra för någon som bara vill dö, när jag 
varken hinner ta rast eller kommer ihåg två-medici-
nerna? 

Det jag har lärt mig sedan mitt liv började krackele-
ra i alla håll och kanter, det är att jag inte tjänar på 
att ta nya tag. Det enda som jag orkar göra, och det 
enda vettiga, är att släppa taget, falla i Guds armar 
och lita på att han bär mig ända fram. Att ta nya tag 
och försöka ta kontroll över en situation som jag 
faktiskt inte kan påverka just precis nu, får precis 
motsatt effekt. Jag har släppt taget och hoppas att 
Gud håller den här gången också.

Att släppa 
taget

Text: Fanny Strandh
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I oktober tar vi nya tag när det gäller att fira guds-
tjänst tillsammans, Betlehem och Betania. Det bör-
jade så bra i januari 2020, varannan söndag firade 
vi gudstjänst tillsammans och glädjen var stor att 
samlas till gudstjänstgemenskap. Varje söndag fick 
vi dela nattvardens gåvor och genom det brutna 
brödet manifestera att vi är ett.  
En gemensam kör övade inför musikgudstjänsten 
”Till jordens yttersta gräns” och vi hade en heldag 
om Apostlagärningarna där Rickard Roitto predi-
kade och hade ett seminarium efter kyrklunchen. 

Den senaste gemensamma gudstjänsten firade vi 
i Betaniakyrkan veckan innan Påsk, och det var 
ett tjugotal som vågade gå dit och fira gudstjänst 
i rummet trots att pandemin härjade. Efter Påsk 
stängde vi ner och firade gudstjänst på webben 
tillsammans med de andra församlingarna inom 
Equmenia kyrkan här i Örebro. 

Nu ser vi fram emot att få träffas till gudstjänst 
igen. Första och tredje söndagen i månaden kom-
mer Betlehem och Betania att fira gudstjänst till-
sammans kl 10. Nu, när vi får möjlighet att mötas 
ansikte mot ansikte igen, tar vi med oss de erfaren-
heter vi hann få i början av 2020 och som vi fått på 
var sitt håll under pandemin. 
Välkommen till gudstjänstgemenskap!

Gemensamma 
gudstjänster igen
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Betaniakyrkan
Program oktober 2021

3 Sön 10.00 Gemensam nattvardsgudstjänst i Betlehemskyrkan,  
   Monica R Sturzenbecker, Reidun Carlsson, Elina Gunnarsson,  
   Magdalena Eriksson. Kyrkkaffe

7 Tor 11.30 Sopplunch och sångsamling med Paul Enlund och Monica R Sturzenbecker

8 Fre  14.00 Betaniaakvarellen

9 Lör 09.30 Regiondag vid Karlskoga folkhögskola (slut 18.00)

10 Sön 16.00 Barn- och familjegudstjänst. Emanuel Strandh 

13 Ons 13.30 After School

17 Sön 10.00 Gemensam nattvardsgudstjänst i Betaniakyrkan, Katarina Linderborg,

   Eva Samuelsson. Kyrkaffe

19 Tis  10.00 Närkepoeterna

22 Fre  14.00 Betaniaakvarellen

24 Sön 10.00 Gudstjänst, Paul Enlund, Gunilla Olausson. Kyrkkaffe 

29 Fre  14.00 Betaniaakvarellen

31 Sön 18.00 Lovsångsgudstjänst ”I din närhet”. Monica R Sturzenbecker 

Program för november kommer i separat månadsprogram. 

Varje vecka:
Tisdag 18.00 Vesper

Onsdag 09.00 Småbarnscafé, 10.00 promenad (samling vid Betaniakyrkan)

Torsdag 08.30 Morgon med Gud, 11.30 Sopplunch, 19.00 Pilgrim i Parken (samling vid Stadspar-
kens entré på Kristinagatan)

Om du känner dig ensam, orolig eller bara 
behöver någon att prata med får du gärna 
ringa någon av oss pastorer:  
 
Katarina Linderborg 0725-652460  
Monica R Sturzenbecker 0730-798535

Program
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Betlehemskyrkan
Program oktober 2021

2 Lör 10.00 Upptäck Nu! Samling vid parkeringen vid Oset bakom Ulsavilagatan.

3 Sön 10.00 Gemensam nattvardsgudstjänst i Betlehemskyrkan,  
   Monica R Sturzenbecker, Reidun Carlsson, Elina Gunnarsson,  
   Magdalena Eriksson. Kyrkkaffe

4 Mån 18.30 På väg med Apostlagärningarna kap 18 

9 Lör 09.30 Regiondag i Karlskoga folkhögskola (slut 18.00)

10 Sön 10.00 Gudstjänst för barn och vuxna. Sturekören, Katarina Linderborg,  
   Kersti Essewall Smårs. Kyrksaft och kaffe

11 Mån 14.00 Klimatcirkel    

12 Tis 10.00  Äntligen Tisdag! Start för studiecirkel om en hållbar garderob

17 Sön 10.00 Gemensam nattvardsgudstjänst i Betaniakyrkan, Katarina Linderborg,

   Eva Samuelsson. Kyrkkaffe

18 Mån 18.30 På väg med Apostlagärningarna kap 19 

24 Sön 18.00 Temagudstjänst – Nattens pärla. Katarina Linderborg, Karin Gustafsson, 

   Roland Thapper

25 Mån 14.00 Klimatcirkel

26 Tis 10.00  Studiecirkel om en hållbar garderob

30 Lör 10.00 Upptäck Nu! Vid Boglundsängen, mer information kommer.

31 Sön 10.00 Gudstjänst. Katarina Linderborg, BK Blås, Magnus Jonzon, Niklas Eriksen. 

   Kyrkkaffe

  12.00  Församlingsmöte 

Program för november kommer i separat månadsprogram. 

Varje vecka:
Tisdag kl 10.00 Äntligen Tisdag! Fika handarbete, promenad

Onsdag 15.15 Sturekören, 17.30 Bk blås, 19.30 Körövning

Torsdag 19.00 Pilgrim i Parken

Program
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Flytt-
fåglar
Det är höst i luften, även om solen ligger 
på så känns det i skuggan, i vinden. Vi sit-
ter på filtar i trädgården när en flock gäss 
flyger över oss, i flera plogformationer 
efter varandra, med en stadig kurs mot 
sydöst. De vet vart de är på väg, många av 
dem har gjort resan tidigare.  
Det verkar finnas en självklarhet i de-
ras flygrutt, att nu är det dags igen. Mot 
Afrika eller Spanien? Gässens program-
mering är att flytta, att dela livet mellan 
olika platser. Jag antar att det finns en 
automatik i detta och inte så   mycket fun-
derande kring de val som görs, om det nu 
kan kallas val. 

För oss är beslut och val antagligen mer 
 problematiska. Vi är på väg bort, och hem. Den 8 
september åker vi äntligen mot Ecuador, efter två 
och ett halvt år i Sverige. Visst längtar vi, visst ser vi 
med spänning fram emot det som kommer, arbetet, 
vännerna, familjen. Och samtidigt sörjer vi allt det 
vi lämnar, det som också är hemma. Huset vi köpte 
förra året är en trygghet och en välsignelse, men 
nu när vi hyr ut det är det också en plats att längta 
tillbaka till. 

Pandemin i Ecuador pågår, men det vi hör är att 
läget är lugnare. I början av augusti var Ecuador det 
land i världen som vaccinerade snabbast och de fles-
ta vi känner, oavsett ålder, har fått sina doser. Men 
det är ett annat land vi åker tillbaka till, munskydd 
är fortfarande praxis, och arbetslösheten har stigit. 

De arbetsuppgifter vi haft under året, via distans, 
kommer vi nu kunna fortsätta arbeta med på plats. 
För Andreas del handlar mycket om Alas de Li-
bertad (Vingar av frihet), projektet mot våld i nära 
relationer. För Petters del fortsätter arbetet med 
mentorskap för pastorer. Fler uppgifter väntar, men 
allt är inte definierat ännu. 

För våra barn, 8 och snart 12 år gamla, väntar 
antagligen en ganska tuff period för att komma in 
och komma ikapp i den skola de gick på tidigare. En 
mycket bra skola, och visst märks det en skillnad i 
akademiskt driv jämfört med Sverige. Några dagar 

i veckan är undervisningen på distans, andra dagar 
får de som vill åka till skolan. Så ett stort böneäm-
ne, ni som ber.  Vi längtar och oroas, samtidigt som 
vi fixar med allt praktiskt som ska göras inför en 
utlandsflytt. Det vore enklare att bara sträcka ut 
vingarna och flyga iväg. 

När jag googlar så ser jag att gässen bara ska till 
Danmark eller möjligen Tyskland. Också det en 
resa. 

//Andrea, Petter, Natanael & Alicia

Regiondag
Välkommen till regiondag på Karlskoga folk
högskola den 9 oktober!

Dagen börjar kl. 9.30 och slutar ca 18.00.

Tema: Världen är här.  En dag med inspiration 
och reflektion omkring vårt internationella 
arbete, mission och klimat. Både nationella och 
internationella föreläsare deltar.

Vi ser fram emot att få mötas på folkhögskolan 
men det kommer även vara möjligt att delta via 
webben. Se mer information på:  
equmeniakyrkan.se/svealand/ 
Klicka på Regiondag på Karlskoga folkhögskola
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Klimatnödläge
Motionen lyfter fram att vi vill vara en kyrka som är relevant i en kritisk tid och att vi vill vara en profetisk 
röst i samhällsdebatten samt aktivt delta i arbetet för en omställning till en hållbar värld. Därför föreslår vi 
tillsammans med övriga motionärer att Equmeniakyrkan utlyser klimatnödläge. För att detta inte bara ska 
bli ett ord utan konsekvenser i ett kyrkomötesbeslut lyfter vi följande fem områden: 

1.  Teologisk fördjupning, bön samt kunskap från vetenskapen. Vi anser att, att utlysa klimatnödläge  
  är ett gensvar på Guds kallelse till ett liv i Jesu efterföljd. Vi behöver be om vägledning och kraft och  
  för de som drabbas mest i världen. Vi behöver be för en politik som svarar upp mot nödläget.

2. Den lokala församlingen är centrum för omställningsarbetet. Här ges träning till lärjungaskap som  
  är i samklang med Guds skapelse.

3. Det behövs en massiv bildningsinsats på alla nivåer i kyrkan.

4. Uppmana församlingar och församlingsmedlemmar att minska utsläppet av växthusgaser. Detta  
  gäller transporter och resor, men också konsumtion, uppvärmning av lokaler, bostäder m.m.

5. Samverkan med alla goda krafter i samhället som vill bidra till omställningen till ett hållbart  
  samhälle inom de planetära gränserna.

Lär känna Palestina-Israel

Text: Katarina Linderborg

När den här tidningen kommer ut har kyrkokonferensen 
precis avslutats och vilka beslut som har tagits får vi åter
komma till framöver. Sju ämnen avhandlades i åtta olika 
motioner, och två av dem står Betlehemskyrkan bakom.

På kyrkokonferensen 2017 beslöts att Equmenia-
kyrkan ska stödja organisationer som arbetar för 
ickevåld, fred och rättvisa i Israel och Palestina, 
samt söka kontakt med kristna församlingar där. 
Sedan 2017 har polarisering mellan palestinier och 
israeler förvärrats och kyrkorna i området vädjar 
om stöd från kyrkor i världen. De uppmanar oss inte 
att välja sida, utan att vi ska stå upp för mänskliga 
rättigheter och internationell rätt och protestera, 
oavsett vilken part som bryter mot den. 

Motionärerna föreslår att Equmeniakyrkan ge-
nomför ett treårigt projekt för att sprida kunskap 
om situationen i Israel och Palestina genom stu-
diecirklar, studieresor och inbjudna företrädare 
från palestinska och israeliska människorätts- och 
fredsorganisationer. 



Info från ÖKS
Örebro Kristna Samarbetsråd 
har genom ordförande Björn 
Cedersjö skickat en hösthäls-
ning till våra församlingar. 

Här kommer ett kort utdrag av 
innehållet.

Samtal om diakonalt arbete i 
Örebro 
Det händer mycket i Örebros olika församlingar 
och även gemensamt inom ramen för Stads-
missionen. Torsdag 27 oktober 18.30-20.30 fort-
sätter vi vårt samtal kring frågorna: Vad behövs? 
Vad sker? Vad kan vi göra tillsammans?

Våren 2022
18–25 januari 2022 ekumeniska böneveckan 
10 mars 18.30–20.30 ÖKS årsmöte  
17 april Påskdagsgudstjänst på Stortorget 

Sjukhuskyrkan
Sammanfattning av frågor och beslut från årsmötet för Frikyrkornas Samarbetsråd för 
Sjukhuskyrkan på USÖ (FSS) som hölls 27 april.

Under coronapandemin har sjukhuskyrkan hela tiden haft sjukvårdsledningens förtro-
ende att fortsätta möta patienter, närstående och personal, för själavård, reflektion och 
förbön, trots restriktioner och besöksförbud. Dessa möten har lett till ökat antal förfråg-
ningar om att möta personalgrupper för att lyssna in hur de mår, att finnas med i samtal om existen-
tiella frågor och i etiska reflektioner. Sjukhuskyrkan ser att de ökade personalkontakterna också kan 
leda till fler patientkontakter.  

I årsmötet fördes ett viktigt samtal om hur Sjukhuskyrkan kan berätta för våra församlingar om det 
som händer där. Möjligheten att bjuda hem sjukhuspastorn till församlingen nämndes, men också 
olika former av digital kommunikation. Under sommaren har en kort film om Sjukhuskyrkan produce-
rats som kan användas i våra församlingar. Årsmötet tog också ett beslut om att i början av hösten hitta 
former för att särskilt tydliggöra för församlingarna vilka utmaningar och möjligheter Sjukhuskyrkan 
på USÖ har just nu. En sätt att följa verksamheten är via Facebook: Sjukhuskyrkan på Universitetssjuk-
huset Örebro – USÖ.

Under de senaste åren har ekonomin för FSS stabiliserats. Det har gett möjlighet att projektanställa 
Per Alexandersson som sjukhuspastor från november 2019 till augusti 2021. Kostnaderna för Pers 
projektanställning har delats mellan Svenska Kyrkan och FSS. Styrelsen för FSS skulle gärna se per-
manent förstärkta resurser och insatser i Sjukhuskyrkan. Under hösten kommer de därför bjuda in till 
samtal med oss medlemsförsamlingar om ökade bidrag för att kunna utöka och utveckla verksamheten 
vid USÖ.
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Swish till församlingen
Ett lyft för kyrkans kollekter!

Ge en gåva/kollekt eller betala kyrkkaffe m.m. 
från mobilen, ett snabbt, säkert och enkelt 
sätt att betala. Ladda hem Swish-appen i din 
mobiltelefon och installera mobilt Bank-ID. 
Om du har några frågor om detta kontaktar 
du din bank.

Församlingarnas Swish-nummer: 
Betaniakyrkan: 123 512 84 75 
Betlehemskyrkan: 123 680 21 85

Ge gärna ett bidrag till omkostnaderna för vår församlingstidning! 
Märk ditt bidrag med ”tidning”.

Betlehemskyrkan Bg 869 - 2410, Swish 123 680 21 85

Betaniakyrkan Bg 463 - 3517, Swish 123 512 84 75



Betaniakyrkan
Venavägen 21, 703 65 Örebro

Tel Exp 019 31 02 90

exp@betaniakyrkan.se

Bg 463 - 3517, Swish123 512 84 75

betaniakyrkan.se

Församlingsföreståndare/Pastor
Monica R Sturzenbecker

Tel 073 079 85 35

monica@betaniakyrkan.se

Ledig dag: Måndagar

Församlingsassistent
Emanuel Strandh

Tel 070 374 24 39

emanuel@betaniakyrkan.se

Sjukhuskyrkan
Sjukhuspastor
Jonas Lundkvist, 

Tel 019 - 602 23 50

jonas.lundkvist@regionorebrolan.se

Kultur och studieverksamhet sker 
i samarbete med Studieförbundet 
Bilda

Betlehemskyrkan
Sturegatan 9, 702 14 Örebro

Tel Exp 019 32 38 61

betlehemskyrkan.orebro@telia.com

Bg 869 - 2410 , Swish 123 680 21 85

equmeniakyrkan.se/betlehemskyrkan

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

Redaktion
Gunnar Carlsson, 070 637 82 65 
gunnar.ca@telia.com 

Monica R Sturzenbecker, 073 079 85 35 
monica@betaniakyrkan.se

Katarina Linderborg, 072 565 24 60 
katarina.linderborg@telia.com

Sören Alnehill, 070 545 18 69
alnehill97@outlook.com

Fredrik Sturzenbecker, 073 276 11 32
fsturzenbecker@gmail.com

Kontakter

11



Nya tag
Text: Katarina Linderborg

Jag satte mig i augusti för att förbereda en predikan 
och upptäckte att jag fylldes av en glädje och förvän-
tan jag inte vet om jag känt någon gång förut inför 
en predikan. Det senaste 1,5 åren har jag predikat 
i webbgudstjänster eller på kvälls- och temaguds-
tjänster, vissa söndagar blev det till och med två 
predikningar, men nu skulle jag för första gången 
på 1,5 år få predika i en ”vanlig” gudstjänst, på vanlig 
tid med församlingen i rummet. Vilken lycka! 

Med bävan, men också med glädje upptäcker jag att 
almanackan blir mer och mer fullbokad. Måndag-, 
onsdag- och torsdagskvällar är upptagna de när-
maste månaderna. Hur kunde det bli så här? Men O, 
vad roligt att få öppna upp det mesta i kyrkan igen.

Vi satt ett gäng och planerade en av alla dessa hän-
delser som sker i vår kyrka och jag kände att jag fyll-
des av glädje över att vi kunde planera tillsammans 
”i rummet” och inte framför en skärm. 

På samma sätt som man är taggad att ta nya tag efter 
en lång och skön semester, så är jag nu, efter pande-
min, taggad att ta nya tag, även om vi fortfarande får 
vara vaksamma med vad vi gör och hur vi gör det. Är 
du också beredd att ta ”Nya Tag?”

I både Lukas- och Johannesevangelierna berättas 
om lärjungarna som hade varit ute på Genesarets 
sjö och fiskat en hel natt utan att få någon fångst. 
När sedan Jesus kommer till dem så ber han dem att 
”ro ut på djupt vatten och lägga näten där” (Luk 5:4) 
eller att ”kasta ut nätet på högra sidan av båten” (Joh 
21:6). Vid båda tillfällena var lärjungarna trötta och 
besvikna och hade gett upp att få någon som helst 
fångst den natten. Då kommer Jesus och ger dem ny 
energi. De får, uppmanade av honom, ta nya tag, och 
den här gången fungerar det över förväntan. 

Jesus uppmanar oss att ta nya tag nu i höst. Vi har 
redan börjat så smått, provar oss fram med ena örat 
vänt mot rapporterna om hur pandemin framskri-
der. Men vi vet att i allt så går Jesus vid vår sida, ma-
nar på oss, visar på nya vägar – och gamla, utmanar 
oss att prova något nytt och hela tiden finns han till 
stöd och hjälp där vi behöver det som allra mest. 

Vi får äntligen ta nya tag!


