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Vi människor söker trygghet. Som 
barn är trygghet något som man tar 
för givet när ens omgivning andas 
trygghet. Men ganska snart kryper 
otryggheten på i form av mörkräds-
la, ett kraftfullt åskväder eller när 
den trygga miljön man levt i trasas 
sönder av svår sjukdom eller död 
eller annat splittrande.

När jag var i sju – åtta års åldern blev min 
pappa sjuk i svåra njurproblem och fick 
vistas på sjukhus kortare och längre tider. 
Då kände jag ödslig otrygghet även om min 

mamma fanns hemma som en trygg punkt. Hur 
skulle det bli? Kommer han att dö? Kan han arbeta 
igen? Så är det krig också. Namnet Hitler hade vi 
lärt oss och ordet tyskar också. Frågor låg där och 
malde. Pappa kom hem från sjukhuset men han 
kunde inte arbeta på lång tid. 

En kväll när jag och min syster gått till sängs sitter 
pappa och mamma och pratar om framtiden. De 
trodde att vi hade somnat, men jag var vaken. Så hör 
jag mamma säga att nu har de inte pengar att köpa 
mat för längre. ”Hur ska det bli, jag tänker på bar-
nen” säger hon. Jag kände hur det brände till i hela 
mig. Jag kände mig så utlämnad och otryggheten 
skrämde mig. Har vi ingen mat? Så hörde jag pappa 
säga: ”Ja, Elsa vi har ingen annan väg att gå än att be 
till Gud.” Jag hörde hur de bad, tackade för hjälp i 
sjukdomsdagar och löften om gudomlig trofasthet. 
När de bett, hörde jag hur pappa tog fram lutan, 
stämde den och så sjöng han: ”Hav tack min Jesus 
att du har givit mig nåd och rättighet att vara din, 
När dig jag äger då har jag livet, mig fattas ingenting 
då du är min. Om jag har guld och gröna skogar så 
har jag rättighet att vara din, och är jag fattig och 
utan pengar betyder ingenting då du är min.”  Den 
sången gick rakt in i mitt hjärta. Jag kände som om 
jag lades in i mjuk bomull och kände hur friden 
spred sig genom hela mig. Den grundtryggheten 
har inte lämnat mig under alla år därefter. Visst 
har oroliga vindar blåst genom mitt liv, men jag har 
varit trygg, mitt i otryggheten. Vad kan det bero 
på? Jag tror att vi behöver ett sammanhang som är 

 större, fastare och bredare än det isolerade jaget, 
som så lätt kan kläs av sin ytliga tuffhet när pröv-
ningar kommer. Uttrycket ”ensam är stark ” klingar 
falskt i mina öron. 

Idag blåser otrygghetens vindar över världen. Na-
turkatastrofer av olika slag, hotet från forskare om 
hur vår jord går mot en katastrof om inget radikalt 
görs för klimatet på vår jord, och därtill ofredshot-
en från extrema grupper och från mer kultiverade 
och självgoda ledare. Till detta berättelserna från 
många länder om förföljelser som växer sig starkare 
i olika delar av vår värld. Människor från unga till 
äldre känner idag en stor otrygghet t.ex. att gå ut i 
vår stad eller springa i motionsspåret, få en allvar-
lig sjukdom eller att inte passa in i de normer som 
oskrivet finns. Visst lever vi i en otrygg tillvaro. 

Vad vill jag säga med detta? Jo, det finns någon som 
ser oss, som älskar oss och som vill lägga sin frid och 
trygghet i våra hjärtan, ett sammanhang ur vilket en 
vilja att förmedla ett gott budskap finns, till otrygg-
hetens människor av idag. Jesus Kristus säger:  
”Kom till mig alla ni som tyngs av tunga bördor och 
jag ska ge er frid.” För mig är han Vägen, Sanningen 
och Livet.

Trygg i otryggheten



Från säck och aska till det nya livet
I år tar Betaniakyrkan och Betlehemskyrkan ett helhetsgrepp om hela perioden från 
Askonsdag till Annandag Påsk.  
Vi kommer att låta Lukasevangeliet stå i centrum och leda oss fram steg för 
steg genom hela den perioden. På Askonsdagens kväll sam-
las vi under temat Bön och Fasta för att förbereda oss för 
fastetiden och påminna oss om att Klimatfastan inleds. 
Du som vill kan få ett kors av aska tecknat i din panna. 

Skärtorsdagen delar vi bröd och vin när vi påminns om 
Jesus sista måltid med lärjungarna strax innan han fängs-
las. Långfredagens gudstjänst tar oss med i det drama 
som utmynnade i Jesu död på korset, Kristusljuset släcks, 
och på kvällen möts vi till en stilla samling inför Jesu grav. 

I Påsknatten får vi mötas av att ljuset åter lyser och har segrat över 
döden. Glädjeropet att Kristus har uppstått tar vi med oss till Påsk-
dagens gudstjänst. Där får vi också möjlighet till dopförnyelse, då 
den som vill får korsets tecken i vatten tecknat på sin panna. Askan från 
Askonsdagen blir borttvättad, ett nytt liv har börjat. På Påskdagens efter-
middag får vi jubla på Stortorget tillsammans med alla kyrkor i Örebro och 
proklamera för hela staden att Jesus lever. Annandag Påsk får vi möta den  
uppståndne tillsammans med vännerna i Närkes Kil.

Text: Katarina Linderborg

Påsk i Betaniakyrkan, Betlehemskyrkan, 
Equmeniakyrkan Närkes Kil
Askonsdag 2 mars  
Betlehemskyrkan 18.00  Andakt

Skärtorsdag 14 april  
Betaniakyrkan 18.00  Getsemanestund

Långfredag 15 april  
Betlehemskyrkan 10.00  Långfredagsgudstjänst. Katarina Linderborg 
Betaniakyrkan 18.00  Långfredag i stillhet

Påskafton 16 april  
Betlehemskyrkan  23.00  Påsknattsmässa. Emanuel Strandh

Påskdagen 17 april 
Betaniakyrkan  10.00  Påskdagsgudstjänst. Monica R Sturzenbecker  
    gemensam kör under ledning av Kersti Esselwall-Smårs   
Stortorget   14.00  Påskdagsgudstjänst 

Annandag påsk 18 april 
Equmeniakyrkan  18.00  Gudstjänst. Emanuel Strandh  
Närkes Kil   sång Monica och Fredrik Sturzenbecker
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Mitt klimat-tips

Vi lever i en förhållandevis otrygg tid, idag är 
det 20 januari. För närvarande hotar pan-
demi, militära konflikter med osäkra led-
arskap och klimatkatastrof. Det förstärker 

vår ångest för sjukdom, åldrande, kyrkans roll med 
mera. Våra trygga grunder hotas och vi reagerar inte 
helt som vi önskat. Vi får massor av information och 
uppmaningar. Exempelvis fick vi i förra tidningens 
tema läsa ”Lyft blicken” (Look up). Nyligen har även 
en intressant film kommit med budskap om hur 
vi hanterar klimathotet ”Don´t look up” (Lyft inte 
blicken). Förvirrande minst sagt. 

Flera medmänniskor delar detta. Det är en orsak 
till att vara fler om frågorna. I vår klimatgrupp har 
vi sökt kunskap, stöd och hopp för vår egen person, 
grupp, kyrka, samhälle, jord. Vi har börjat med oss 
själva i vår egen vardag och vidgar det nu till om-
värld och politiken för att få mer handlingskraft.  

Det är en poäng att söka sig framåt i form av en 
öppen positiv studiecirkel. Även en öppen kyrka 
med förvaltarskap av Guds skapelse bör hjälpa till 
att skapa mer trygghet och framtid.

Mitt klimattips idag är en klimatgrupp i form av en 
studiecirkel.

Klimatsamtalen
Samtal om klimat och miljö med de olika partierna 
i Örebros kommunfullmäktige har startat. Vid de 
samlingar som hittills har hållits har det varit ett 
40-tal besökande. Det har varit en engagerad publik 
som har ställt en hel del tuffa frågor till politikerna. 
Den här samtalsserien har även uppmärksammats 
av det klimatnätverk som finns i Örebro. De ser 
till att det finns representanter från dem vid varje 
tillfälle. Vid fredagsdemonstrationerna på Stortor-
get fortsätter samtalet utifrån det som kommit upp 
på torsdagen i Betlehemskyrkan, så gå gärna dit och 
var med i samtalet. 

Den 5 mars kl. 9.30-12.30 inbjuds du till en 
seminariedag om Grön kyrka i Hagakyrkan.  
Där kommer vi att få fundera över vad vi som 
enskilda, men också vi som församlingar, 
tillsammans kan göra för klimatet.  
Henric Götefelt som är projektledare för 
Grön kyrka kommer att inspirera oss. Vi hoppas på 
många goda tankar och idéer som hjälper oss vidare 
i engagemanget. Redan från kl. 9.00 kan du komma 
till Hagakyrkan för drop-in-fika. Mer info om nätve-
ket Grön kyrka hittar du på gronkyrka.se

Även i år utlyser Equmeniakyrkan Klimatfasta 
under fasteperioden och uppmärksammar att det 
råder klimatnödläge.  
I år finns tre teman att utforska: Tiden, Tallriken, 
Transporten. Vi får hjälpa varandra att ta steg i 
riktning mot en mer hållbar livsstil – för den här 
världens skull. Vi klimatfastar med en uppmaning 
att ta jordens klimatnödläge på allvar och vi får del-
ta i Klimatfastan med en attityd av utforskande och 
ödmjuk het. Bli utmanad, men sätt inte för höga mål. 
Klimatfasta gärna tillsammans. Det gör det roligare!
Till årets Klimatfasta har det kommit ut en liten 
bönbok som heter Rop av kärlek. 
Det är en samling böner och vägledning för enskilt 
bruk och för gudstjänsten. En liten bok att ta med 
i fickan under en vandring eller plocka fram under 
en lunchrast. Bönerna vill hjälpa oss att sätta ord på 
oro, engagemang och tro i klimatkrisens tid. Boken 
finns att tillgå i både Betlehemskyrkan och Betania-
kyrkan. 
Mer om Klimatfastan kan du läsa på klimatfasta.nu 

Text: Katarina Linderborg

Foto: Bo Lundblad

Text: Gunnar Carlsson
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Fastan är en förberedelsetid inför påsken. Den 
börjar på Askonsdagen och sträcker sig fyrtio dagar 
fram till påskdagen, med undantag för söndagarna 
som alltid är uppståndelsedagar. Askonsdagen har 
fått sitt namn efter ask-korset som tecknas i pannan 
denna dag. 

Guds folk har alltid fastat under vissa tider för att 
inte fastna i frestelser och begär. Stora gestalter och 
förebilder som Mose, Elia och Daniel behövde fasta 
innan de kunde möta eller ta emot budskap från 
Gud. Jesus förutsätter fasta när han säger:  
”När ni fastar….”, alltså inte om utan när. Fasta är 
lika naturligt som att be och att ge. 

Text: Monica R Sturzenbecker

Teman och texter under fastan 
och påsken
Askondagen ”Bön och fasta” 
Joel 2:12–19; Apg 13:1–3; Mark 2:18–20

1:a söndagen i fastan ”Prövningens stund” 
1 Mos 4:3–7; Jak 1:12–15; Matt 16:21–23

2:a söndagen i fastan ”Den kämpande tron” 
1 Kung 19:1–8; 1 Kor 10:12–13; Luk 7:36–8:3

3:e söndagen i fastan ”Kampen mot ondskan” 
Jes 59:14–17; Ef 6:10–18; Mark 5:24–34

Midfastosöndagen ”Livets bröd” 
2 Mos 16:11–18; 1 Petr 2:1–3; Joh 6:24–35

5:e söndagen i fastan ”Försonaren” 
1 Mos 22:1–14; Apg 4:1–12; Mark 12:1–12

Palmsöndagen ”Vägen till korset” 
Jes 50:5–10; Rom 5:1–5; Luk 19:28–40

Skärtorsdagen ”Det nya förbundet” 
2 Mos 12:15–20; 1 Kor 5:6–8; Luk 22:7–23

Långfredagen ”Korset” 
Jes 53:1–12; Fil 2:6–8; Luk 23:26–49

Påsknatten ”Genom död till liv” 
2 Mos 12:21–28; Kol 2:6–15; Luk 23:55–24:12

Påskdagen ”Kristus är uppstånden” 
Hos 6:1–3; Apg 3:14–16; Luk 24:1–12

Annandag påsk ”Möte med den uppståndne” 
5 Mos 18:15–18; Kol 3:1–4; Luk 24:36–49

Den förväntansfulla fastan



Under den senaste kyrkokonferensen ge-
nomförde kyrkoledningen ett storsemina-
rium om kyrkans riktning framåt. Under 
rubriken Färdplan finns nu detta semi-

narium presenterat i fyra filmer med tillhörande 
samtalsfrågor. Färdplan utgår från sju områden: 

• Leva tillsammans

• Enhet och identitet

• I sin tid

• För världens skull

• Dela tron vidare

• Heliga vanor

• Ledarskap och herdeskap. 

De frågeställningar som finns till filmerna ska ses 
som bidrag för hur samtalen kan fördjupas inom 
vart och ett av de sju områdena på vägen mot en 
önskad framtid i Equmeniakyrkan. 

Färdplan utgår från Equmeniakyrkans vision: Att 
vara en kyrka för hela livet där mötet med Jesus 
förvandlar mig, dig och världen. Så här skriver 
våra kyrkoledare: ”Syftet med en färdplan för oss 
i Equmeniakyrkan är att fånga in viktiga stråk och 
framtidsbilder som bidrar till gemensam energi och 
framtidstro.Samtidigt är vår önskan att samtalen 
får bli riktningsgivande för hur vi arbetar i Equme-
niakyrkan framåt. Vi vill möta vår tids utmaningar 
och behov – för världens skull. Vi är väl medvetna 
om vi är olika som församlingar. Några av oss är 
små. Andra större. Vi har olika förutsättningar 
men tillsammans bildar vi Equmeniakyrkan. Ett 
provisorium på väg mot den fulla enheten. Föränd-
ring börjar alltid med oss själva. Därför behöver vi 
tala om och be för detta. Lyssna in vad det betyder 
personligt men också i våra församlingar och för vår 
kyrka.”

Text: Monica R Sturzenbecker
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Pilgrim i parken 
– Pilgrim i stan
När våren står i sin fullaste blom kommer vi att återuppta vandringarna i stadsparken under Pilgrim i 
parken. Torsdagar kl 19 med start veckan efter Påsk, den 21 april, får vi möjlighet till vandring och samtal 
om det som vi upplever är viktigt i livet. Du får gärna komma med förslag på ämnen att prata om. Ett för-
slag som finns är att lyfta något som just den dagen eller veckan är aktuellt i tidningar, radio eller TV, och 
samtala om hur det påverkar oss som enskilda, kyrka och samhälle i stort. 

I juni är det sedan dags för Pilgrim i stan, i år i en något annorlunda tappning. Istället för fem dagar i rad 
blir det två helger fredag-söndag. (Det blir alltså sex dagar i år) Första tillfället blir 17-19 juni då temat är 
Skapelsen, och vi utgår ifrån Betlehemskyrkan. Nästa helg blir 16-18 september med temat Hopp och vi 
kommer att utgå från Längbro kyrka. Så fort programmet är spikat kommer mer information, men boka 
redan nu in de här två helgerna för vandring i och utanför stan. 

Text: Katarina Linderborg
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Betaniakyrkan
Mars
2 ons 18.00 Askonsdagsandakt i Betlehems- 
  kyrkan 
3 tor 19.00 Klimatsamtal i Betlehemskyrkan  
5 lör 9.30 Grön Kyrka. Seminariedag i Haga  
  kyrkan med Henric Götefelt 
6 sön 10.00 Nattvardsgudstjänst i Bethems- 
  kyrkan 
6 sön 18.00 Lovsångskväll.  
  Monica och Fredrik Sturzenbecker 
10 tor 19.00 Klimatsamtal i Betlehemskyrkan   
13 sön 16.00 Barn- och familjegudstjänst.  
  Emanuel Strand,  
  Monica R Sturzenbecker 
15 tis 10.00 Närkepoeterna 
 14.30 Sångstund på Norrby Senior.  
  Betaniasångarna 
 18.30 Församlingsforum tillsammans   
  med Betlehemskyrkan 
17 tor 19.00 Klimatsamtal i Betlehemskyrkan 
20 sön 10.00 Nattvardsgudstjänst.  
  Katarina Linderborg,  
  Emanuel Strand 
24 tor 19.00 Klimatsamtal i Betlehemskyrkan 
26 lör 10.00 Sångandakt på Klosterbacken.  
  Betaniasångarna 
27 sön 10.00 Gudstjänst. Roger Samuelsson,  
  Ingela Hackéll, Barnäventyr 
31 tor 19.00 Klimatsamtal i Betlehemskyrkan

April 
3 sön 10.00 Nattvardsgudstjänst i Bethems- 
  kyrkan 
3 sön 18.00 Lovsångskväll. Monica och Fredrik   
  Sturzenbecker 
10 sön 16.00 Barn- och familjegudstjänst. 
  Emanuel Strand,  
14 tor 18.00 Skärtorsdag Getsemanestund.  
15 fre 10.00 Långfredagsgudstjänst i  
  Betlhemskyrkan.  
  Katarina Linderborg 
15 fre 18.00 Långfredag i stillhet.    
16 lör 23.00 Påsknattsmässa i Betlehems - 
  kyrkan. Emanuel Strand 
17 sön 10.00 Påskdagsgudstjänst. Monica R  
  Sturzenbecker, påskkör under   
  ledning av Kersti Esselwall-Smårs 
 14.00 Påskdagsgudstjänst på Stortorget   
18 mån 18.00 Annandag påsk, Gudstjänst   

  i Equmeniakyrkan Närkes Kil.  
  Emanuel Strand 
19 tis  10.00 Närkepoeterna 
 14.30 Sångstund på Norrby Senior.  
  Betaniasångarna 
21 tor 19.00 Pilgrim i parken, start för terminen 
23 lör 10.00 Sångandakt på Klosterbacken.  
  Betaniasångarna 
24 sön 10.00 Gudstjänst. Lennart Davidsson,  
  Paul Enlund. Barnäventyr. Emanuel   
  Strand

Maj
1 sön 10.00 Nattvardsgudstjänst i Betlehems-   
  kyrkan. 
1 sön 18.00 Lovsångskväll. Kören Svart på Vitt 
8 sön  16.00 Barn- och familjegudstjänst.  
  Emanuel Strand,  
  Monica R Sturzenbecker  
14 lör  Församlingsmöte och fest 
15 sön 10.00 Gudstjänst. Paul Enlund, 
  Ingela Hackéll 
17 tis 10.00 Närkepoeterna 
 14.30 Sångstund på Norrby Senior.  
  Betaniasångarna 
21 lör 10.00 Sångandakt på Klosterbacken.  
  Betaniasångarna 
22 sön 10.00 Nattvardsgudstjänst.  
  Katarina Linderborg,  
  Monica R Sturzenbecker 
  Sommarfest för alla åldrar.    
  Emanuel Strand m.fl. 
26 tor 07.00 Gökotta vid Venastugan tillsammans  
  med Olaus Petri kyrkan 
29 sön 10.00 Gudstjänst. Lennart  
  Davidsson, Roger Samuelsson

Varje vecka
tis  18.00  Vesper  
ons  09.00  Småbarnscafé 
 13.30 After School (jämna veckor) 
tor  08.30  Morgon med Gud,  
 11.30  Sopplunch  
 19.00  Pilgrim i parken (från 21 april) 
fred 13.00  Betaniaakvarellen 

Program

Ge din gåva till
Betaniakyrkan Bg 463 - 3517,  
Swish 123 512 84 75
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Program
Betlehemskyrkan
Mars  
2 ons 18.00  Askonsdagsandakt  
3 tor 19.00  Klimatsamtal med Moderaterna.   
  Anders Åhrlin  
5 lör 9.30 Grön Kyrka. Seminariedag i Haga- 
  kyrkan med Henric Götefelt 
6 sön 10.00 Nattvardsgudstjänst. Monica   
  Sturzen becker, Katarina Linderborg,  
  Kersti Esselwall-Smårs, Kören 
7 mån 15.00 Liv och tro 
10 tor 19.00 Klimatsamtal med Kristdemo- 
  kraterna. Susanne Lindholm, Håkan  
  Stålbert, David Gelinder 
13 sön 10.00 Gudstjänst. Karin Synnerman,  
  Bk blås, Magnus Jonzon.  
  Bön och offerdag för diakon- och   
  pastorsutbildningarn 
14 må 15.00 Klimatcirkel 
15 tis 18.30 Församlingsforum i Betaniakyrkan 
17 tor 19.00 Klimatsamtal med Socialdemo- 
  kraterna. Ullis Sandberg 
20 sön 10.00 Nattvardsgudstjänst i Betania- 
  kyrkan, Katarina Linderborg 
21 må 15.00  Liv och tro 
24 tor 19.00 Klimatsamtal med Örebropartiet.   
  Markus Allard 
27 sön 18.00 Temagudstjänst.  
  Katarina Linderborg, Roland Tapper 
28 mån 10.00 Klimatcirkel 
31 tor 19.00 Klimatsamtal med Liberalerna.   
  Johan Pehrson, Karolina Wallström,  
  Mats-Olof Liljegren

 
April
2 lör  10.00 Upptäck nu! 
3 sön 10.00 Nattvardsgudstjänst. Monica R  
  Sturzenbecker, Katarina Linderborg,  
  Anders Eklund, Reidun Carlsson 
4 mån  15.00 Liv och tro 
10 sön 10.00 Gudstjänst. Ulf Schöier, Lars-Ove   
  Eriksson 
11 mån 15.00 Klimatcirkel 
14 tor 18.00 Skärtorsdag, Getsemanestund i  
  Betaniakyrkan 
15 fre 10.00 Långfredagsgudstjänst.  
  Katarina Linderborg 
 18.00 Långfredag i stillhet i Betania- 
  kyrkan  

16 lör 23.00 Påsknattsmässa. Emanuel Strand 
17 sön 10.00 Påskdagsgudstjänst i Betania- 
  kyrkan. Monica R Sturzenbecker, 
  påskkör under ledning av 
  Kersti Esselwall-Smårs 
 14.00 Påskdagsgudstjänst på Stortorget  
18 må 18.00 Annandag påsk, Gudstjänst   
  i Equmeniakyrkan Närkes Kil.  
  Emanuel Strand 
21 tor 19.00 Pilgrim i parken, start för terminen 
24 sön 10.00 Gudstjänst. Katarina Linderborg,  
  kören Andante från Lidköping med 
  ledare Stig-Roland Rask. Bön och 
  offerdag för Equmeniakyrkans  
  arbete i Sverige 
25 må 15.00 Klimatcirkel 
30 lör  10.00 Upptäck nu!

Maj
1 sön 10.00 Nattvardsgudstjänst. Monica R 
  Sturzenbecker, Katarina Linderborg,  
  AnnaMaria Tyresson Hedin 
2 mån 15.00 Liv och tro 
8 sön 10.00 Gudstjänst. Katarina Linderborg 
9 mån 18.00 Klimatcirkel 
15 sön 16.00 Musikal med Betlehemskyrkans och  
  Betelkyrkans barnkörer, Kersti  
  Esselwall Smårs, Kajsa Norin  
16 må 15.00 Liv och tro 
18 ons 19.00 Vårcaprice. Kören Bk Blås,  
  Kersti Esselwall-Smårs,  
  Katarina Linderborg 
22 sön 10.00 Nattvardsgudstjänst i Betania- 
  kyrkan. Katarina Linderborg 
29 sön 10.00 Gudstjänst. Alf Rikner

Varje vecka:
tis 10.00  Äntligen Tisdag!  
ons  15.15  Sturekören 
 17.00  Bk Blås  
 19.30  Kören 
tor 19.00 Pilgrim i parken (från 21 april)

kyrkkaffe serveras efter 
våra gudstjänster

Ge din gåva till
Betlehemskyrkan Bg 869 - 2410,  
Swish 123 680 21 85
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Detta händer för
barn och unga i vår!

2:a söndagen i månaden* – 16:00

En samling särskilt anpassad till 
yngre, men självklart öppen för 
alla. Om restriktionerna tillåter 

serveras varmkorv och glass efter 
gudstjänsten.

Onsdag – varje vecka
09:00-11:00

Vi fikar, leker och sjunger. För 
små barn i sällskap med 

vuxen. Ingen anmälan, kom 
som du är!

* Se program på betaniakyrkan.se
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 Välkommen till vårens 

Upptäck Nu! 
Upptäck Nu! är en utflyktsdag för alla åldrar med  

aktiviteter inspirerad av equmeniascout. 
Barn kommer i sällskap med vuxen.  

 
 

2 april: Vi upptäcker spårtecken  
Vi kommer att vara i närheten  
av Nya Hjärsta. 
 

30 april: Vi upptäcker vårtecken. 
Vi kommer att vara i närheten av  
Venastugan. 
 
 
 
 

Upptäck Nu! pågår mellan 10.00-13.00.  
Aktiviteterna anpassas efter de som deltar.  
Medtag matsäck.  Alla åldrar är varmt välkomna!  

 
 

Håll utkik, mer information kommer längre fram. 
Vid frågor, kontakta Betlehemskyrkans pastorsexpedition:  
Telefon 32 38 61, E-post betlehemskyrkan.orebro@telia.com     
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Man kan tro att sången uppkom ur endast 
en mörk bakgrund. Så var det egentligen 
inte. Men uppväxtåren med vår yngsta 
dotter hade satt sina spår.  

Vi var ganska slitna. Vårt tålamod hade prövats 
hårt då hennes långsamhet i närmast alla vardags-
rutiner ställde stora krav på anpassning av oss. Att 
samordna skolgång, sociala kontakter, organisation 
av stödinsatser från samhället upptog mycket av vår 
tid och kraft, så när hon började visa tecken på att 
ha fått epilepsi, stod vi handfallna. Det fanns helt 
enkelt ingen marginal att orka med ytterligare ett 
problem. Jag hade tidigare börjat hitta strategier för 
att möta min dotters behov och med viss framgång 
hade jag lyckats hantera flera av utmaningarna som 
jag ställts inför. Men epilepsi, det var totalt nytt för 
oss och jag kände mig mycket liten inför uppgiften 
att leda henne genom detta främmande tillstånd. 
Samtidigt var hon ett ljus i vårt liv och hade varit det 
sen hon var liten. Hennes charm var oemotståndlig 
och hennes kreativitet och envishet gav oss många 
skratt. Vi hade genom åren fått så mycket värme 
av henne. Hon var ytterligare ett smycke i vår stora 

familj. Livet med henne var som en Flamencodans, 
fylld av kamp, sorg och glädje. 

Vi fick helt enkelt ödmjukt buga oss inför utman-
ingen att leda vår dotter genom denna fas i livet. 
Hon hade börjat få medicin men den var inte ännu 

Natt efter natt hade hon långa, svåra och åter-
kommande krampanfall som aldrig ville ta 
slut. Men mitt under ett anfall, sa hon plötsligt 
i dubbelsängen där vi låg: Pappa, be!

Pappa, be!

Bild: Tomas Munkas Larsson
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helt anpassad efter just hennes behov så vi förstod 
att vi bara var i början av en lång utredning. Oviss-
heten hur vi skulle hantera situationen plågade oss 
och vi kände oss rådlösa. Natt efter natt hade hon 
långa, svåra och återkommande krampanfall som 
aldrig ville ta slut. Men mitt under ett sådant anfall, 
sa hon plötsligt i dubbelsängen där vi låg: Pappa, be!

Jag minns att jag dagen efter reflekterade över nat-
tens händelser och häpnade över hennes tillförsikt 
på Gud. Hade hon verkligen ropat på Gud? I så fall 
kan vi vara trygga i hans händer tänkte jag. Både 
hon och jag kan vila i hans närhet. Inte för att han 
säkert kommer göra henne fri från anfallen, men 
för att han är där, mitt i stormen, i nattens mörker. 

Låttexten börjar ta 
form
Mot denna bakgrund började sångens innehåll ta 
form. Den vilade dels på Teodicéproblemet,  
frågan om hur det kan finnas 
en Gud när det finns så  mycket 
ondska, men också på de två 
orden: Pappa, be! Det var 
egentligen dessa enkla ord som 
allt handlade om. Det mörka, 
svåra och obegripliga vändes 
plötsligt till något hoppfullt. 
För när det inte längre finns 
någonstans att gå, när jag nått 
vägs ende och det inte finns 
någon utväg, har jag lärt mig 
att ropa på Gud. En enkel 
men ärlig bön från djupet av 
min själ når Gud och något 
nytt föds. Och där i natten 
hade vår dotter gjort precis samma sak, hon hade i 
sina två ord satt sin tillit till Gud. Han var den som 
kunde göra förändring, ta oss genom natten mot en 
ny morgondag. Ingen mysig stämning, inga stora 
skaror eller imponerande musik behövdes, bara två 
enkla ord: Pappa be!

Men sången kom också att handla om att jag som 
förälder tror mig kunna påverka och styra det mes-
ta, men bittert inser att så inte alltid är fallet. Ibland 
slänger livet mig både hit och dit, utan att jag vill 
det. Detta kan leda till en känsla av maktlöshet som 
i nattens mörker väcker frågorna: var är Gud? Var 
tog hans löften vägen, om att alltid finnas där?

Så ett par år senare, började jag tänka på orden igen: 
Pappa, be! Jag kände att jag ville skriva en sång som 
förklarade varför hennes ord berört mig så myck-
et. Vid matbordet hörde jag orden om och om igen 

inom mig och som så ofta började en melodi svagt ta 
form i huvudet. Jag satte mig vid pianot och spelade 
tonerna G, C, A, Pap-pa, be. Sedan kom resten av 
sången ganska snart därpå. Jag ville behålla den 
enkla melodin till de enkla två orden, för att behålla 
autenticiteten i hennes uppmaning. 

Tankar kring låt-
skrivandet
Utmaningen var att bygga en sång med vår dotters 
två ord: Pappa be! Eftersom hon inte har så rikt 
språk skulle det bli fel om jag citerade henne alltför 
sofistikerat. Samtidigt blir det svårt att skriva en 
sång med bara två ord. En disposition började sakta 
ta form, där episoder ur vårt liv tillsammans fick 
 utgöra formen för berättelsen. Jag såg det som en 
utmaning att inte bli för personlig eller för dyster.  
Som en konsekvens av det, lät jag verserna beskriva 
mest ljusa händelser. Detta ledde å andra sidan till 

att jag fick svårt att få en na-
turlig övergång till refrängens 
allvarligare ton. Men lösning-
en blev att jag i övergången 
till refrängen lät några moll- 
och dimackord tillsammans 
med ett tvärt skifte i texten 
mot nattens mörker, oro och 
rådlöshet, leda in mot de 
hoppfullare orden i refrängen. 
Dispositionen blev ganska 
tydlig: uppväxten i vers 1, 
reflektionen över vår maktlös-
het som föräldrar i vers 2, med 
refrängens bön som centrum 
kring allt detta. I Bridge  

(sticket) ställs allt på sin spets med min dotters 
hopp på Gud och mina tvivel. Jag kunde inte i stun-
den se att Gud fanns där hos oss.  
Idag ser jag på situationen med andra ögon.  

Här är de fantastiska musikerna jag har med mig i 
det här projektet:  
Sören Ylenfors (flygel), Magnus Sjöqvist (kontrabas), 
Pelle Claesson (trummor), Stråkar ur Wirénkvar-
tetten, Rickard Gunnargård (Hammnondorgel), 
Monica R Sturzenbecker (kör). Inspelning och mix i 
Studio Smedjan: Fredrik Sturzenbecker, Mastring: 
Marcus Nordlund i Dromedar Studio.  
Bild: Tomas Munkas Larsson

Text: Fredrik Sturzenbecker

QR-kod, för att spela låten på Spotify
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Örebro stadsmission

Porten
Nu har verksamheten på Portens nya fina lokaler 
varit igång sedan januari i år. Lokalerna finns på 
norr med adress Köping-Hultsgatan 6. (bakom 
Klosterbacken) Redan nu har människor som lever i 
utanförskap som t.ex. hemlöshet eller aktivt miss-
bruk funnit vägen dit för att få en stadig frukost, att 
få en dusch, tvätta kläder eller att få vila ut. Genom 
sin kunniga personalstab kan man få hjälp med 
kontakter med myndigheter eller att få prata ut om 
sina problem. 

I vissa av våra kyrkor i staden finns det en korg, där 
medlemmar eller andra kyrkobesökare kan lämna 
just sådant som för tillfället Porten är i behov av. 
Betaniakyrkan och Betlehemskyrkan har under en 
lång tid tagit emot många gåvor på det sättet och 
med glädje förmedlat det till Porten, Kan du och vill 
du, så är du välkommen med din gåva. Just nu är det 
behov av Rättvisemärkt kaffe, underkläder, dusch-
kräm och schampo. Äntligen blir det av: 

Musikfest 2022! 
Efter att ha behövt flytta fram datumet ett par 
gånger kan vi nu äntligen träffas för att sjunga 
tillsammans den 26-28 maj i Immanuelsskyrkan i 
Stockholm. Vart femte år arrangerar Equmeniakyr-
kans Sångarförbund en musikfest utöver det vanli-
ga. Tillsammans med alla körsångare och några av 
Sveriges främsta kördirigenter, solister och musiker 
skapar vi en oförglömlig musikfest. Denna gång blir 
det ”Förklädd Gud” av Lars-Erik Larsson, ”Tystnar 
ofta nog vår sång” av Sven-David Sandström , ny-
skriven musik ”Intet mörker där skall vara” av Mats 
Larsson Gothe, samt körimprovisation tillsammans 
med nestorn Gunnar Eriksson och mycket mer. 
Dessutom får man del av spännande seminarier, 
konserter, festkväll med underhållning men fram-
förallt alla mötet körsångare emellan och mötet 
med musiken. Stämövning i Betlehemskyrkan 20/3 
kl 13.00-18.00 erbjuds alla anmälda 

Kom och var med! Anmäl på Sångarförbundets 
hemsida: https://equmeniakyrkan.se/aktuellt/mu-
sikfest/

14



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: fredagar

Församlingsassistent
Emanuel Strandh

Tel 070 374 24 39

emanuel@betaniakyrkan.se

Fängelsepastor
Paul Enlund

Tel 076 023 54 23

paul.enlund@equmeniakyrkan.nu

Arbetar: onsdagar

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 076 036 3219

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

15



Jag snubblade på målsnöret! 
Det var så det kändes när jag, dagen innan alla 
restriktioner lyftes, testade positivt för  
Covid 19. Jag har klarat mig i två år och så blir 

jag sjuk nu, vilken otur. Samtidigt vet jag att det 
finns stora chanser, eller risker, att bli smittad av 
Corona även efter den 9 februari. Sjukdomen kom-
mer vi att få leva med framöver.

Under de här två åren då vi levt med pandemin har 
många människor varit väldigt oroliga för att bli sju-
ka. Hör man till riskgrupperna så är den här oron 
verkligen befogad och för många kändes det som 
ett ljus i tunneln när man äntligen fick ta den första 
vaccinsprutan. 

För egen del har jag inte varit speciellt orolig. Tror 
väl som de flesta att ”det drabbar inte mej så hårt” 
(och det gjorde det inte), däremot har jag varit orolig 
för att personer i min omgivning skulle bli smittade 
p.g.a. att jag kanske slarvat, eller av att vi i kyrkan 
var oförsiktiga i ett eller annat avseende. 

Mitt i den otrygghet som vi alla har känt av mer eller 
mindre de senaste åren, har jag ändå känt mig trygg 
för min egen personliga del. 

På mitt första arbete för 35-40 år sedan hade vi en 
period som var väldigt turbulent. Många i persona-
len mådde dåligt av olika anledningar och det smit-
tade av sig på alla andra. Det var ofta med en stor 
klump i magen som jag gick till jobbet på morgonen, 
för jag visste inte hur stämningen skulle vara och 
vem som skulle bli sur på vem. Jag brukar förklara 
det med att om vi var åtta personer så hade vi tio oli-
ka uppfattningar. Företagshälsovården blev inkopp-
lad och lyckades bena ut de problem som fanns. När 

allt var över sa en av mina jobbarkompisar till mig: 
”Mitt i den stormen som vi alla upplevde, och som 
vi fick vår beskärda del av allihop, så var du alltid så 
trygg. Det tror jag beror på din tro.”

Jag blev väldigt förvånad över den kommentaren, 
för jag hade verkligen inte känt mig trygg under den 
här tiden. Men så tänkte jag efter – jag hade varje 
morgon bett väldigt mycket över att jag skulle klara 
av dagen som låg framför, och jag hade mitt i oron 
ändå känt att Jesus fanns där. Jag hade trots stor-
men runtomkring haft en väldigt fast grund att stå 
på. Tänk att de andra på jobbet upptäckt det, när jag 
inte tänkt på det själv.

Min tro fick vara en trygghet i otryggheten. 

 I evangelierna läser vi om en båtfärd över en stor-
mig Genesarets sjö. ”Det blev så stark sjögång att 
båten nästan försvann bland vågorna” /Matt 8:24/ 
Lärjungarna sliter vid årorna och de är fullständigt 
övertygade om att de kommer att gå under. I fören 
av båten ligger Jesus och sover, och jag har full för-
ståelse över att lärjungarna blir irriterade över att 
han kan vara så lugn. De kämpar för sitt liv medan 
han sover. När de vänder sig till Jesus och ber om 
hjälp, så avtar stormen och allt blir lugnt igen. De 
kan tryggt fortsätta sin färd över Genesarets sjö. 

Under livets gång får vi vara med om stora och små 
stormar i våra liv. Det hör till när man är människa. 
Jesus har lovat att vara med oss genom livets orka-
ner likväl som i den stilla brisen. Det är det som gör 
att vi mitt i otryggheten kan få känna en trygg och 
fast grund att stå på. En grund som håller. 

Text: KatarinaLinderborg

Trygghet i  
otryggheten


