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När vårt äldsta barnbarn Jakob var döende 
i leukemi, 14 år gammal, hade han svårt 
att syresätta sin utmärglade kropp. Han 
fick inte luft. Den här stjärnklara och 

vintrigt kalla kvällen tog hans mamma honom ut på 
balkongen insvept i filtar för att det kanske skulle 
lindra hans andnöd något. Och det gjorde det. De 
kunde föra ett nära samtal med varandra. Jakob var 
medveten om att han skulle dö. Plötsligt säger han: 
”Mamma var är min stjärna?” Då förstod hon att han 
visste att det skulle ske snart. Han kände väl till stjärn-
himlen och överraskad tittar hon upp mot himlen 
och ser Orions bälte. Hon säger: ”Jakob den mittersta 
stjärnan i Orion – den är din”.  
”Ja, mamma, den är min”. Dagen därefter fick han gå ur 
tiden, nudda vid sin stjärna men famnas av Gud själv.

     Det är många som söker för att finna sin stjärna. 
Och stjärnor finns det många världen över. Alldeles 
särskilt i våra dagar kommer bland annat den ene 
rapparen efter den andre och blir unga människors 
idoler. Att rappa behöver inte vara fel, men det man 
rappar om kan vara skrämmande. Många av dessa 
vill lysa som stjärnor eller vara idoler för det ger nå-
gonting. Pengar, guld, klockor, flotta bilar och bara 
beundran tillfredsställer. När våldet, vapnen och 
hatet mot den som står emot hindrar eller kränker 
då blir det farligt.  Nu flockas vilsna unga att konsu-
mera dessa stjärnors budskap och det föder i sin tur 
en aggressiv mentalitet som är skadlig.

     Men vilka stjärnor vänder vi vår blick emot?  
Vi skaffar oss egna idoler, inom politiken, sporten, 
konsten eller religionen. Vad de gör och säger blir 

ibland så vägledande att, utan att vi märker det, blir 
vi små högtalare eller affischtavlor för deras stjärn-
glans och vi tappar vårt kritiska tänkande. Pröva 
allt och behåll det som är gott står det i Bibeln.

     I den mörkaste tiden i Israels historia var det 
några som vände sin blick mot stjärnorna. De bodde 
i annat land, men sökte. Sökte svar på livets frågor 
möjligen. Så plötsligt bröt ett speciellt ljus fram 
som gjorde att alla andra stjärnor bleknade. Den var 
speciell. Den sög till sig deras intresse, blev deras 
passion. De måste ge sig iväg   - vart visste de inte 
men stjärnan kallade och lockade. En dag nådde de 
fram och mötte Stjärnans Son i ett stall långt från 
kungapalats eller berömmelse.

     Där har vi det! Stjärnans Son, Jesus Kristus. Vårt 
livs djupaste behov och längtan kan bara tillfreds-
ställas av honom som har samma längtan efter oss. 
Han ropar till oss, som till Jerusalem en gång: ”O, att 
jag kunde samla er som hönan samlar sina kyck-
lingar under sina vingar…” Vilka stjärnor skådar 
vi efter? Vilka fyller våra liv med gott innehåll som 
bygger upp?  
Var är vår stjärna i den kalla tid vi lever i?

Text: Sören Alnehill

Var är min stjärna?



Adventsfirande i dagarna två 
Adventsfest i Betaniakyrkan lördag 11 december 14.00 
Kom med på en härlig fest där vi fikar, leker, julpysslar, sjunger lucia- och julsånger, äter julgröt och får 
hemligt besök. Anmäl dig gärna till exp@betaniakyrkan.se, anmälan är ej bindande. 

Frivillig avgift för vuxna, 50 kr.

Adventsgudstjänst för små och stora i Betlehemskyrkan söndag 12 december 10.00 
Vi firar gudstjänst tredje söndagen i advent. Gudstjänsten kommer bland annat innehålla advent/julsång-
er, musik från en blåsensemble samt julspel. Efter gudstjänsten är borden i Sturegården dukade med 
adventsfika.

Jul och Nyår i Equmeniakyrkorna Örebro
Julafton 24 december
Betlehem 10.00 Samling vid krubban

Betania 11.00 Samling vid julkrubban

Betel  11.00 Julkrubbeandakt

Vasa   11.00 Julkrubba

Juldagen 25 december
Betlehem 10.00 Juldagsgudstjänst 

Annandag Jul 26 december
Betania 10.00 Annandagsgudstjänst

Haga  10.00 Missionsgudstjänst 

Betel  11.00 Annandagsgudstjänst

Vasa  11.00 Annandagsgudstjänst

Nyårsafton 31 december
Betania 18.00 Nyårsbön

  19.00 Nyårsfirande med Knytkalas

Nyårsdagen 1 januari
Betlehem 16.00 Meditativ Nattvardsgudstjänst

Söndagen  2 januari
Haga  10.00 Gudstjänst med nattvard

Betel  11.00 Gudstjänst med nattvard
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Böneveckan för kristen enhet är världens största ekumeniska manifestation som genomförs samtidigt i ca 
120 länder. I år har materialet förberetts av kyrkornas råd i Mellanöstern och temat är ”En stjärna i öster – 
vi kommer för att tillbe Kristus”. 

Örebro Kristna samarbetsråd har planerat veckan och varje kväll kl 18.30 möts vi 
till bön i olika kyrkor. Sveriges Kristna Råds generalsekreterare Sofia Camnerin 
besöker Örebro och Betlehemskyrkan på onsdagen den 19 januari. Programmet 
för veckan ser ut enligt följande: 

söndag 16/1 Almby kyrka   
måndag 17/1 Immanuelskyrkan  
tisdag. 18/1 S:ta Maria kyrka  
onsdag 19/1 Betlehemskyrkan  
torsdag 20/1 S:t Mikaels kyrka  
fredag 21/1 S:t Eskils kyrka  
lördag 22/1 Frälsningsarmén  
söndag 23/1 Olaus Petri kyrka 

Ekumeniska böneveckan 16-23 januari

Mitt klimat-tips

Equmeniakyrkans kyrkokonferens beslu-
tade att utlysa klimatnödläge, vad innebär 
det för oss som församlingar och enskilda? 
Det är viktigt att detta inte bara blir ett ord 

utan innehåll utan att vi på olika sätt, genom att lära 
oss mer, och agera så klimatsmart vi kan, ger ordet 
klimatnödläge substans. 

När jag skriver den här texten så håller klimattopp-
mötet i Glasgow på för fullt, och vi vet inte hur det 
kommer att sluta. Förhoppningsvis vågar politiker-
na ta nödvändiga, om än smärtsamma beslut, för att 
bromsa uppvärmningen av vår jord. Och förhopp-
ningsvis kommer de att följa de beslut de tar.

Som privatperson är de åtgärder jag gör genom 
sopsortering, att tänka på vilken sorts mat jag köper 
och inte slänga det som blir över, köra så lite bil som 
möjligt, tänka en omgång till innan jag handlar nytt, 
låna verktyg som jag bara använder en gång, handla 
second hand eller vad jag nu gör för klimatet, så är 
det trots allt bara en droppe i havet. Det är de stora 
strukturerna som behöver ändras. Men bara genom 
att jag bor i Sverige så gör jag som person ett mycket 

större klimatavtryck än vad personer i utvecklings-
länder gör. Därför har jag börjat att klimatkompen-
sera. 

Att klimatkompensera kan upplevas som ett sätt 
att ”köpa sig fri”, och det försöker jag verkligen inte 
göra, men det kan vara ett sätt att möjliggöra för 
andra att få en drägligare miljö. Jag fick tips om 
webbsidan https://www.goclimate.com/se där kan 
man gå in och fylla i sitt klimatavtryck, sedan visas 
en summa som man kan betala till dem för olika 
klimatprojekt. Jag ger inget bidrag till Goclimate, 
jag använder sidan för att få fram en månadskost-
nad, sedan skickar jag in motsvarande belopp till 
Equmeniakyrkans klimatfond, där pengarna går 
till projekt med skogsplantering i Kongo och norra 
Thailand. 

I Thailand arbetar man för att bevara den hotade 
miljön i sex Karenbyar. Man arbetar med att öka och 
fördjupa miljömedvetenheten och motiverar till ett 
hållbart sätt att leva. Man gör åtgärder för att bevara 
vattentäkter, regnskog och jordbruksmark. Detta är 
ett projekt som till 90% finansieras av SIDA, så en 
krona från mig ger nio kronor från SIDA.

I Kongo har Evangeliska Kyrkan i Kongo-Brazzaville 
en ambition att återbeskoga 5000 hektar mark som 
skövlats. Man satsar inte bara på ”skogsträd” utan 
fruktträd och grödor som kan varvas med träd. På 
det sättet kan träden ge ekonomisk avkastning. Mer 
information om projekten hittar du på Equmenia-
kyrkans hemsida.

Vill du också vara med och klimatkompensera? Ge 
din gåva till 90 03 28-6 eller Swish 900 32 86. Märk 
gåvan med Klimatfonden. 

Text: Katarina Linderborg

Foto: Bo Lundgren
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EQUMENIAKYRKAN 10 ÅR!
Kyrkokonferensen är en stor och spännande högtid. 
Även när den sker i digital form. Gudstjänsterna 
firades i Betelkyrkan med många medverkande från 
Örebro och sändes via Youtube: internationell mis-
sion, ordination av nya diakoner och pastorer till 
tjänst i våra församlingar, jubileumsfest mm. Allt 
kan också ses i efterhand. Konferensombud och del-
tagare kunde i god tid logga in för att läsa handling-
ar och förslag. Allt fanns på ”nätet” i  skrivna texter, 
liksom klargörande kommentarer och debatt. Röst-
ningen skedde inom bestämda tider och det fanns 
möjlighet att under en omröstning prata igenom 
frågor med andra församlingars ombud.  Vid sidan 
av självklara punkter som tillhör de årliga konferen-
serna avhandlades bland annat följande ämnen:

FÖRNYAT MISSIONSUPPDRAG
Bildarsamfundens1 internationella åtaganden 
samlades under rubriken ”Mission på sex konti-
nenter”. Efter år av engagerade samtal genomförs 
nu en koncentration för att uppnå större enga-
gemang och närhet samt att möjliggöra nya mis-
sionsinsatser i världen. Ett volontärprogram ska 
utvecklas som ska möjliggöra enskildas interna-
tionella insatser. Särskilt ska ungas möjlighet till 
engagemang prioriteras. 

KLIMATNÖDLÄGE
Konferensen utlyste klimatnödläge och vill att vi 
fördjupar vår samverkan med närstående organi-
sationer samt andra aktörer inom frågor för klimat 
och hållbar utveckling. En handlingsplan ska tas 
fram och presenteras på kyrkokonferensen 2022. 
Planen ska lyfta Equmeniakyrkans eget arbete och 
ange hur man stöder och uppmuntrar församlingar, 
Equmenia och samarbetskyrkor. Vi uppmanades 
alla att via nätverk och media informera om klimat-
arbeten som redan pågår.

 INKLUDERA HBTQ-PERSONER
Konferensen beslutade att verka för en självklar 
inkludering av hbtq-personer i vår kyrka. För-
djupande samtal i församlingar och kyrka ska 
initieras genom ett samtalsmaterial som ska tas 
fram. Vi ska tydligt ta avstånd från all form av 
diskriminering pga. sexuell läggning eller köns-
identitet. På Equmeniakyrkans hemsida ska detta 
tydligt framgå.

SAMKÖNADE VIGSLAR 
Teologisk grund anger att varje församling själv-
ständigt har ansvar för sitt gudstjänstliv. Konferen-

sen ger utifrån detta inga direktiv angående vigslar 
av samkönade par. Ett särskilt ansvar läggs på alla 
församlingsstyrelser att söka ett förhållningssätt 
som hela församlingen kan ställa sig bakom. Vid 
kommande kyrkokonferenser ska styrelsen redo-
visa hur arbetet går i vår kyrka. 

ORDINATION FÖRE VÄGLEDNINGSÅR
Pastorer och diakoner går efter avslutade studier ett 
första vägledningsår i sin tjänst innan de ordineras. 
Församlingar och blivande ordinander upplever 
problem kring ansvar och befogenhet, till exempel 
inom själavård och vigslar. Kyrkostyrelsen utreder 
möjligheterna att ordinera kandidaterna redan i 
anslutning till avslutade studier.

LÄRA KÄNNA PALESTINA – ISRAEL 
Konferensen uppmuntrar församlingar att tillsam-
mans med närstående organisationer fördjupa sin 
kunskap och utveckla kontakter i Palestina-Israel.

TRO OCH NATURVETENSKAP 
Ämnet Tro och vetenskap lyfts fram i samtal och 
bearbetning i samverkan med Equmenia, Bilda och 
andra aktörer som kan bidra inom området. Genom 
opinionsbildning ska kyrkan sprida kunskapen om 
att kristen tro är positiv till naturvetenskap.

ORDINATION AV PASTORER 
Till kyrkokonferensens höjdpunkt hör ordinations-
högtiden. I år ordinerades tio pastorer och ytter-
ligare tre mottogs från andra samfund. Dessutom 
ordinerades nio diakoner. Sammanlagt tjugotvå nya 
medarbetare!  

KYRKOSTYRELSE
Till kyrkostyrelsens ordförande valdes Kerstin 
Torkelsson Enlund, Skillinge. Till ledamöter valdes 
Sandra Melin, Västra Frölunda (nyval), Per Ansgar, 
Göteborg (nyval), Eva-Lena Gustavsson, Kumla 
(omval), Margret Josefsson, Mariestad (nyval), Anna 
Kimming, Vällingby (omval) och Malin Lagerlöf, 
Bjurholm (omval). Sandra Melin väljs med ett års 
mandattid, de övriga med två års mandattid

Text: Paul Enlund

1 Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Missions-
kyrkan, Svenska Baptispsamfundet

Rapport från kyrkokonferensen



Det kan finnas tillfällen 
i livet när man frågar: 
Var är du Gud?  
Det är en viktig fråga.

Men ibland har jag, när jag gått genom 
kulvertarna på sjukhuset, liksom hört 
hur Gud har viskat som svar: Jag är här, 
och för att de ska förstå det har jag sänt 

min kyrka. Och det är ett viktigt svar.

Sjukhuskyrkan på USÖ är ett samarbete mellan 
mer än 40 frikyrkoförsamlingar i regionen och 
Svenska kyrkan i Örebro som tillsammans har möj-
liggjort att vi kan finnas här på USÖ med sjukhusets 
förtroende att möta patienter, deras närstående 
och personal.

Det Sjukhuskyrkan bidrar med, bland alla kloka 
undersköterskor och administratörer, sjukskö-
terskor, läkare och kuratorer här i vården, är tid, 
tystnad och tro.

TID: I Sjukhuskyrkan har vi tid. Vi har ofta tid att 
mötas idag om det är idag du har behov. Och vi har 
tid att mötas imorgon eller om en vecka också om 
du skulle vilja ses igen. Vi behöver inte skynda till 
nästa patient utan vill stanna kvar och lyssna till 
punkt.

TYSTNAD: På ett sjukhus hamnar nästa allt i jour-
naler. Vad du säger, vilken kroppstemperatur du 
har och hur ofta ditt hjärta slår. Så är det inte efter 
ett möte med Sjukhuskyrkan. Vi för inga journaler 
och du kan vara trygg med att vi inte för något vi-
dare av det vi pratat om. Det leder inte så sällan till 
andra typer av samtal, såna som inte handlar om 
hur ofta hjärtat slår, utan om vad det slår för.

TRO: När Jesus sa: ”Jag var sjuk och ni såg till mig” så 
identifierade han sig helt med oss människor också 

i våra svåra stunder. Därför tror vi på Guds närvaro i 
allt mänskligt liv och lidande och vi ser att mötet med 
Jesus kan leda till livsmod, trygghet och hopp.

Därför möter vi människor här på sjukhuset i an-
dakt och förbön och ett själavårdssamtal kan ofta 
sluta med att vi ber om Guds välsignelse över den vi 
mött.

Och vet ni, ibland har det visat sig att den välsignel-
sen har varit mycket mer generös än vi trodde. En 
gång hörde till och med en patient i sängen bredvid 
av sig efteråt och tackade.

Sjukhuskyrkan är ingen egen kyrka, utan det är vi 
tillsammans som församlingar i och runt Örebro 
som möjliggör och är Sjukhuskyrkan. Därför är inte 
det här en berättelse om vad någon annan gör, utan 
en berättelse om vad vi och våra församlingar gör 
tillsammans.

De flesta dagar finns vi här, utsända från er, för att 
möta någon annan. Men några dagar behöver vi kan-
ske också finnas här för att möta dig. Då kommer du 
i kontakt med oss genom att ringa sjuk husets växel 
eller prata med personal här på USÖ och fråga efter 
Sjukhuskyrkan.

Text: Jonas Lundkvist 

Om Sjukhuskyrkans 
verksamhet
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Betaniakyrkan
December
1 ons 14.00 Julfest för de äldre. Anmälan till  
  kyrkans expedition. 
5 sön  10.00 Nattvardsgudstjänst.  
  Monica R Sturzenbecker,  
  Helen Friberg, kören Svart på vitt 
 11.30 Församlingsmöte med viktigt beslut 
7 tis 13.30 After School 
8 ons 18.00 Unga Vuxna i Betel ”Andligt snacks” 
11 lör 14:00 Adventsfest i Betania 
12 sön 10.00 Gudstjänst för små och stora i  
  Betlehemskyrkan. Monica R  
  Sturzenbecker, Emanuel Strand,  
  Katarina Linderborg, blåsensemble 
19 sön 10.00 Nattvardsgudstjänst. Katarina  
  Linderborg, Roger Samuelsson,  
  Gunilla Olausson 
23 tor 11.30 Jullunch (istället för sopplunchen) 
24 fre 11.00 Samling vid krubban.  
  Monica R Sturzenbecker 
25 lör 10.00 Gudstjänst i Betlehemskyrkan.  
  Katarina Linderborg, Kören,  
  Lars-Ove Eriksson 
26 sön 10.00 Gudstjänst. Lennart Davidsson,  
  Eva Samuelsson 
31 fre 18.00 Nyårsbön. Monica R Sturzenbecker   
 19.00 Nyårsfirande med knytkalas

Januari
1 lör  16.00 Nattvardsgudstjänst i Betlehems  -  
  kyrkan. Monica R Sturzenbecker,  
  Katarina Linderborg,  
  Roland  Thapper 
9 sön 12.00 ”Världens fest” i Betlehemskyrkan.   
  Knytkalas 
 16.00 Barn- och familjegudstjänst.  
  Emanuel Strand, Monica och Fredrik  
  Sturzenbecker, Gunilla Olausson 
16 sön 10.00 Nattvardsgudstjänst.  
  Roger Samuelsson, Eva Samuelsson 
19 ons 18.30 Gudstjänst i Betlehemskyrkan.  
  Sofia Camnerin, Katarina  
  Linderborg, Kersti Esselwall-Smårs 
23 sön 10.00 Gudstjänst i Olaus Petri kyrka.  
  Monica R Sturzenbecker 
26 ons 13.30 After School 
27 tor 18.00 Församlingsforum tillsammans   
  med Betlehemskyrkan 
29 lör  Blåsmusikfestival i Betlehems   

  kyrkan 
30 sön 10.00 Gudstjänst. Predikant från OP,  
  Paul Enlund, Eva Samuelsson,  
  Gunilla Olausson

Februari

3 tor 19.00 Klimatsamtal i Betlehemskyrkan   
  med ett politiskt parti 
6 sön  10.00 Nattvardsgudstjänst i Betlehems  
  kyrkan. Monica R Sturzenbecker,  
  Katarina Linderborg 
  18.00 Lovsångskväll. Monica och Fredrik   
  Sturzenbecker  
9 ons 13.30 After School 
9 ons 18.00 Förberedande årsmöte 
10 tor 19.00 Klimatsamtal i Betlehemskyrkan   
  med ett politiskt parti 
13 sön 16.00 Barn- och familjegudstjänst.  
  Emanuel Strand, Monica R Sturzen-  
  becker, Gunilla Olausson 
17 tor 19.00 Klimatsamtal i Betlehemskyrkan   
  med ett politiskt parti 
20 sön 10.00 Nattvardsgudstjänst. Paul Enlund,   
  Lennart Davidsson 
23 ons 13.30 After School 
24 tor 19.00 Klimatsamtal i Betlehemskyrkan   
  med ett politiskt parti 
26 lör 16.00 Årsmöte 
27 sön 10.00 Gudstjänst. Roger Samuelsson,  
  Ingela Hackéll

Varje vecka
Tisdag 18.00  Vesper (juluppehåll v. 52-v. 1) 
Onsdag 09.00  Småbarnscafé (avslutning 1/12,  
  uppstart 12/1) 
Torsdag 08.30  Morgon med Gud, 11.30 Sopplunch  
  (juluppehåll v. 52-v. 1) 
Fredag 13.00  Betaniaakvarellen  
  (juluppehåll v. 50-v. 1)

Årsmöte 2022
Församlingsledningen kallar och välkomnar alla 
medlemmar till årsmöte 2022.  
Förberedande årsmöte onsdag 9 feb kl. 18.00.  
Årsmötet lördag 26 feb kl. 16.00.  
Valberedning: Annika Davidsson och Torbjörn 
Welamsson.

Program
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Program
Betlehemskyrkan
December  
5 sön  10.00 Gudstjänst. Björn Cedersjö, Christer  
  Hultvall, MajLis Morhed Hultvall,  
  Peo Sidblad, Niklas Eriksen 
11 lör 14:00 Adventsfest i Betaniakyrkan 
12 sön 10.00 Gudstjänst för små och stora.  
  Monica R Sturzenbecker, Emanuel 
  Strand, Katarina Linderborg,  
  blåsensemble 
15 ons 19.00 Vi sjunger in julen! Kören, Bk Blås,   
  Kersti Esselwall-Smårs, Katarina   
  Linderborg 
19 sön 10.00 Nattvardsgudstjänst i Betaniakyrkan.  
  Katarina Linderborg, Roger  
  Samuelsson, Gunilla Olausson 
24 fre 10.00 Vi plockar fram krubban. Katarina  
  Linderborg, Hanna-Karin Lundblad 
25 lör 10.00 Gudstjänst. Katarina Linderborg,  
  Kören, MajLis Morhed Hultvall,  
  Lars-Ove Eriksson 
26 sön 10.00 Gudstjänst i Betaniakyrkan. Lennart  
  Davidsson, Eva Samuelsson 
31 fre 18.00 Nyårsbön i Betaniakyrkan. Monica R  
  Sturzenbecker m.fl. 
 19.00 Nyårsfirande med knytkalas i  
  Betaniakyrkan 

Januari
1 lör  16.00 Nattvardsgudstjänst i meditativ  
  anda. Monica R Sturzenbecker,  
  Katarina Linderborg, Roland  
  Thapper 
9 sön 12.00 ”Världens fest”. Cecile BS Larsen,  
  Katarina Linderborg. Knytkalas 
12 ons  17.30 Bk Blås startar 
 19.30 Körstart 
16 sön 10.00 Nattvardsgudstjänst i Betaniakyr 
  kan. Roger Samuelsson, Eva  
  Samuelsson 
19 ons 18.30 Gudstjänst i böneveckan. Sofia  
  Camnerin, Katarina Linderborg,  
  Kersti Esselwall-Smårs 
23 sön 10.00 Gudstjänst. Katarina Linderborg,  
  församlingen sjunger psalmer och  
  andliga visor, Reidun Carlsson 
 12.00 Årsmöte med idé-samtal 
27 tor 18.00 Församlingsforum i Betaniakyrkan 
29 lör  Blåsmusikfestival

30 sön 16.00 Musikgudstjänst. Blåsarfestivalens  
  deltagare, Katarina Linderborg

Februari
3 tor 19.00 Klimatsamtal med ett politiskt parti 
6 sön  10.00 Nattvardsgudstjänst. Monica R  
  Sturzenbecker, Katarina Linderborg,  
  Anna-Maria Thyresson Hedin  
10 tor 19.00 Klimatsamtal med ett politiskt parti 
13 sön 10.00 Gudstjänst för små och stora.  
  Katarina Linderborg, Sturekören,  
  Kersti Esselwall-Smårs. 

17 tor 19.00 Klimatsamtal med ett politiskt parti 
20 sön 10.00 Nattvardsgudstjänst i Betaniakykan.  
  Paul Enlund, Lennart Davidsson 
24 tor 19.00 Klimatsamtal med ett politiskt parti 
27 sön 16.00 Årsmöte 2 med val 
 18.00 Temagudstjänst. Katarina  
  Linderborg, Reidun Carlsson

Varje vecka:
Tisdag 10.00  Äntligen Tisdag! (uppehåll v.50 - v.3) 
Onsdag 15.15  Sturekören (avsl. 8/12) 
 17.30  Bk Blås (avsl. 8/12, start 12/1) 
 19.30  Körövning (avsl. 8/12, start 12/1)

Årsmöten 2022
Betlehemskyrkans styrelse kallar till: 
Årsmöte 1 med idé-samtal blir efter gudstjänsten 
den 23 januari. 
Årsmöte 2 med alla val blir den 27 februari kl 16.00. 
Därefter blir det temagudstjänst kl 18.00

Valberedningen, som består av Eva Felle Persson, 
Ann-Britt James och Kristina Tengå, vill ha even-
tuella. avsägelser från uppdrag senast 10 december 
på mail fellepersson@telia.com  
Nominera gärna personer du tror skulle vara bra för 
något uppdrag till valberedningen, eller tala själv 
om vad du skulle vara intresserad av.

Inför 2022
Betlehemskyrkan planerar att ha ett mer utökat 
program på Äntligen Tisdag! nästa år där lunch-
bönen, luncherna och föreläsningarna ”Berättelsen 
om…” kommer tillbaka. Likaså kommer Klimat-
cirkeln att fortsätta, samt Bibelsamtalen. Det har 
efterfrågats om fler små samtalsgrupper, så i skriv-
ande stund försöker vi samplanera detta och åter-
kommer med detaljerat program efter nyår. 

kyrkkaffe serveras efter 
våra gudstjänster
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Världens Fest  
9 januari
Världens Fest i Betlehemskyrkan 
gästas av Cecilie BS Larsen som 
är samordnare för Euroasien i 
 Equmeniakyrkan. 

Vi fick möta Cecilie via webben i januari 2021 och 
tyckte hennes information var så intressant så vi vill 
få chansen att träffa henne ”live” också. Samlingen 
inleds kl 12.00 med Knytkalas där var och en tar 
med något till det maffiga buffé-bordet som vi du-
kar upp. När vi ätit oss mätta lyssnar vi till Cecilies 
berättelse och sedan dricker vi kaffe. Vi samlar in 
pengar till Equmeniakyrkans internationella arbete 
och ber för det.

Örebro blåsmusik-
festival 2022 i 
Betlehems kyrkan
Så är då planeringen i gång för att åter ha en blås-
musikfestival i Betlehemskyrkan. Som tidigare år 
blir det ett samarrangemang mellan studieförbun-
det Bilda och Bk Blås.

Det gångna märkliga pandemiåret innebar att festi-
valen ställdes in 2021. 
Det är sjätte gången som vi avser att samla intress-
erade blåsare i Betlehemskyrkan, kyrkan med den 
fina akustiken.

Ny ledare för kommande festival blir Anders Lun-
din, konsulent på SMM, boende i Göteborg.

Planen är att de som önskar delta lördagen den 29 
januari mellan 09.30 och 15.30 anmäler sig till Bk 
Blås. Söndagen den 30 januari samlas vi efter lunch 
för en kort repetition. Nytt för denna festival blir att 
vi avslutar med en musikgudstjänst i kyrkan 16.00.

Liksom tidigare år kommer deltagarna att serve-
ras fika och lunch under lördagen samt fika under 
söndagen, detta av engagerade församlingsmedlem-
mar. Allt kommer alltså att ske i Betlehemskyrkans 
lokaler. Repetitioner samt gudstjänst blir i kyrko-
rummet och lunch samt fika i församlingsgården 
Sturegården. 
De instrumentalister/blåsare som anmäler sig, 
avgör vilken repertoar vi skall satsa på. Bk Blås har 
samlat en del egen repertoar under de snart sex-
ton åren de verkat. De har även kontakt med SMM 
(Svensk Musik med Mission) i Jönköping där ansva-
rig Tomas Zätterman är ombedd att hjälpa till.

Det känns efterlängtat och roligt att nu invänta 
anmälningar för att sedan mötas till ännu en blås-
musikfestival!

Magnus Jonzon.

Foto: Bo Lundgren

Swish - ett lyft för kyrkans kollekter 
Församlingarnas 
Swish-nummer 
Betaniakyrkan:  
123 512 84 75 
Betlehemskyrkan:  
123 680 21 85
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Vad säger de politiska 
partierna?
Torsdagskvällar kl 19-20.30 i februari och mars 
2022 kommer det att bli samtalskvällar omkring 
klimat och miljö i Betlehemskyrkan med de olika 
partierna i kommunfullmäktige i Örebro. Vi har 
skrivit ett brev med följande inbjudan: 

”För oss i Betlehemskyrkan står klimat- och miljö-
frågor högt på dagordningen, vilket tog sig uttryck i 
att vi stod bakom en motion till Equmeniakyrkans 
kyrkokonferens i september 2021 om att kyrkan 
borde utlysa klimatnödläge. Vi har under många år 
arbetat med dessa frågor och försöker ständigt lära 
oss mer. 

De enskilda församlingsmedlemmarna ser över vad 
de kan ändra på i sin vardag för att värna om miljön, 
och församlingen i stort försöker hitta energisnåla 
lösningar för belysning och uppvärmning av kyr-
kan. Vi hoppas fortfarande på att det ska gå att hitta 
en lösning så vi kan sätta upp solceller på kyrktaket. 

Nu är vi, tillsammans med de övriga församlingarna 
inom Equmeniakyrkan här i Örebro, intresserade 
av att höra hur ert parti ser på klimat och miljö och 
vilka frågor ni kommer att driva framöver. Vi vill 
bjuda in en eller två representanter från ert parti till 
en samtalskväll omkring detta. Vi planerar att bjuda 
in ett parti åt gången för att få möjlighet att höra var 
just ni står i dessa frågor.”

I skrivande stund har vi fått positivt svar från sex 
partier och hoppas att de övriga också vill komma. 
Moderator under kvällarna kommer Rose-Marie 
Frebran att vara. Mer information om vilket parti 
som deltar vilken kväll kommer senare. 

Katarina Linderborg

”Med barnen i mitten”
Så tog han ett barn och ställde det 
mitt ibland dem. Mark 9:36 
Med barnen i mitten är ett samtalsmaterial som 
består av sju delar: En teologi om barnen, Kyrkan 
och hemmet, Barnvälsignelse/dop och faddrar, Barn 
och nattvard, Barn och gudstjänst, Konfirmation, 
Medlemskap.

Barn är värdefulla för Gud på många sätt och är pri-
vilegierade i Guds rike. Barns andlighet är väsentlig 
och bör tas på största allvar. Det handlar också om 
barns plats i kyrkan. 

En kyrka för hela livet innebär att vi i alla försam-
lingar ska forma en miljö̈ där en kristen tro kan 
växa genom hela livet. Vi ska inte bara undervisa, ta 
hand om och skapa speciella aktiviteter för barnen. 
Vi behöver ta emot barnen och låta oss förändras 
utifrån det.

Liv och arbete i kyrkan ska integrera alla åldrar. Vi 
bör hela tiden reflektera kring om det är så, eller 
om vår tro och praxis kanske har stelnat i gamla 
former, som vi aldrig ifrågasätter. Varje gång vi lyck-
as att vara kyrka med många olika åldersgrupper, 
kommer vi upptäcka att vi blir en bättre kyrka för 
alla och det samhälle vi är en del av. 

Med barnen i mitten kan användas inom både Equ-
menia och Equmeniakyrkan. Betaniakyrkan kom-
mer med hjälp av materialet samtala kring hur vi 
kan välkomna och ta emot de barn och familjer som 
vi möter i våra samlingar.

Monica R Sturzenbecker

Sopplunchen
Under våren fortsätter vi i Betania-
kyrkan vår diakonala satsning med 
att bjuda in till sopplunch på tors-
dagar 11.30–13.00. 

Sopplunchen är tänkt att vara en mötesplats med 
låga trösklar dit vem som helst kan komma. Vi är 
några personer som turas om att laga soppa men 
skulle gärna ta emot hjälp av fler. Om du kan och vill 
finnas med en eller några gånger under våren kan 
du höra av dig till Emanuel Strand 070-374 24 39.
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Social  
utsatthet  
i Örebro
Vad kan och vill kyrkorna 
göra?

Foto: Bo Lundgren12



Detta var rubriken för en samtalskväll i Be-
taniakyrkan då Örebro Kristna Samarbets-
råd (ÖKS) samt Örebro Stadsmission stod 
som inbjudare. Frågan hade ställts i början 

av 2021 och man såg det som en mycket viktig fråga 
att behandla. Ett tidigare sammanträde hölls på 
våren i digital form, men nu möttes de flesta kyr-
kor och samfund för en samtalskväll. Drygt 20-tal 
representanter mötte upp. Betaniakyrkans pastor 
Monica R Sturzenbecker hälsade välkommen och 
inledde med en kort andakt.  
ÖKS-ordförande Björn Cedersjö hälsade välkom-
men å ÖKS vägnar och ledde sedan samtalen. 

     Samtalen rörde sig kring frågan hur vi tillsam-
mans som kyrkor kan möta det långsiktiga behovet 
av hjälp efter pandemins svallvågor. Det kan vara 
ensamhet, ekonomiska bekymmer, långtidssjuk-
dom etc. Vad kan vi göra för att hjälpa människor 
tillbaka efter att pandemin har blåst över? Hur ser 
situationen ut idag?

     En rapporteringsrunda gjordes då kyrkorna 
och organisationerna redovisade vad man just nu 
arbetar med. Först ut var LP-stiftelsen som kunde 
berätta att man har ett stödboende på Holmens 
industriområde. LP-stiftelsen drivs av 13 medlems-
församlingar bland annat också av Impact center.  
Man delar ut matkassar och har även ett kvinno-
arbete. Teen Challenge (Kristen utmaning inspire-
rad av David Wilkerssons arbete i New York), finns 
ute på Götabro, och har sedan åtta år gått ut på 
gatorna i Örebro med kaffe och mackor.  
De har en lokal på Engelbrektsgatan som de kallar 
för Änglahaket. De har öppet ett par dagar i veckan 
med caféverksamhet. Örebro Stadsmission Porten, 
får nya lokaler under november månad på norr. De 
ser att behoven växer och fler och fler söker sig till 
Porten. Här behöver man många nya frivilliga kraf-
ter. Man har sett behovet av kompetent personal 
också har anställt socionomer med särskilt fokus på 
barnfamiljer. Man samarbetar även med Filadelfia-
kyrkans ”Hoppcentralen” och Immanuelskyrkans 
”Matcentralen”. Man har även startat en Faceboks-
grupp ”Diakoniverkstan” där man kan se de olika 
kyrkornas verksamheter.

     Frälsningsarmén berättade att man bygger på 
relationer och lindrar nöd. De gör just nu vad de 
orkar och det betyder servering av soppa en gång 
i veckan, har språkträning, har klädutdelning via 
Myrorna  och kan dela ut matvaror i form av torrva-
ror. De har speciell julaktivitet och där stöder också 
Hillsong arbetet. Rapporter kom även från Svenska 
kyrkan via diakon Johan Sobelius och tf. kyrkoherde 
Anders Lennartsson, Bengt Erik Tammert, Vasa-
kyrkan, Anita Gustafsson, Immanuelskyrkan,  
Emanuel Strand, Betaniakyrkan.

     Några kärnord kunde noteras. Fredrik Karlsson, 
ansvarig för Porten sa: ”Vi lever i ett kunskapssam-
hälle som famlar efter vishet. Dags att kyrkan vid 
sidan om Universitetet  jobbar med kunskap, analys 
och innovation.”  
I församlingarna finns djup kompetens. När får det 
användas för Guds rike? Kan vi bli en varm och vass 
röst?  Anders Lennartsson har myntat uttrycket: 
”Vi är bättre tillsammans”. En sanning som inte kan 
motsägas. 

     Björn Cedersjö tackade till slut alla deltagare och 
fick en varm respons på frågan om en ny liknande 
samling till våren 2022.

                                                                                                                                                      
                                             Text: Sören Alnehill
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Internationella insamlingen
”Se, jag vill bära ditt budskap, Herre”

Missionsuppdraget är globalt och gäller alla. I vår världsvida gemenskap delas resurser och behov.

Det är därför ingen slump att vi nu sänder ut sjuksköterskor, pastorer och lärare till våra samarbetskyrkor. 
I mötet med andra kyrkor berikas förståelsen av evangeliets rikedom.

Precis som vi får sjunga i psalmsången nummer 89 får vi vara med och konkret bära Guds budskap genom 
att ge till vårt gemensamma arbete runt om i världen. Tack för att du är med och stödjer vårt gemensamma 

internationella missionsarbete runt om i världen. Din gåva gör skillnad!
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Betaniakyrkan
Venavägen 21, 703 65 Örebro

Tel Exp 019 31 02 90

exp@betaniakyrkan.se

Bg 463 - 3517, Swish 123 512 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
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När vägen du går på är full av rötter och ste-
nar behöver du hålla blicken mot marken 
för att inte snava och falla. 

När din omgivning är täckt av dimma kan 
du behöva skärpa blicken för att uppfatta konturer 
och former som kan leda dig framåt.

När mörker sänker sig över ditt liv söker din blick 
efter ljusglimtar som kan lotsa dig vidare.

Om du stannar upp, dröjer med ditt nästa steg, och 
lyfter blicken, då kan den väg som ligger framför dig 
förändras. Rötter och stenar kan bli färre, marken 
slätas ut. Dimman lättar, former och strukturer 
framträder tydligare. Mörkret fylls av ljus som visar 
dig vägen vidare och som fyller dig med mod och 
kraft.

Psalmisten säger: ”Jag ser upp emot bergen: vari-
från skall jag få hjälp? Hjälpen kommer från Her-
ren, som har gjort himmel och jord. Han låter inte 

din fot slinta, han vakar ständigt över dina steg.  
Han sover aldrig, han vakar ständigt, han som 
beskyddar Israel. Herren bevarar dig, i hans skugga 
får du vandra, han går vid din sida. Solen skall inte 
skada dig om dagen, inte månen om natten. Herren 
bevarar dig från allt ont, från allt som hotar ditt liv. 
Herren skall bevara dig i livets alla skiften, nu och 
för evigt.” (Ps 121)

Lyft blicken och du ska se att hjälp kommer från 
Herren!

Jag lyfter ögat 
mot himmelen

Text: Monica R Sturzenbecker

Vi sjunger med i orden från psalm 210:

”Jag lyfter ögat mot himmelen och knäpper hop mina händer. Du, käre 
Gud, som är barnens vän, till dig min tanke jag vänder.”


