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Det var en pojke som ville rulla undan 
en stor sten på tomten där han bodde 
med sina föräldrar. Han slet, grävde 
och försökte med alla sina krafter att 
rubba den, men han kunde inte. Hans 
pappa stod en bit ifrån och ropade: 
”Använd alla dina krafter!” och pojken 
tog i med all kraft igen, men det var 
omöjligt. Efter flera försök ropade han 
vresigt till sin far: ”Jag har gjort allt, 
jag har inga krafter kvar!” och pappan 
svarade: ”Jo, det har du visst!”  
”Vilka?”, svarade sonen trött. ”Mina!”, 
sa pappan.

Den här lilla berättelsen vill säga mig något. 
Jag är beroende av någon annan. Utifrån 
ett bibliskt perspektiv står vi i en bero-
endeställning gentemot Gud vår far. Han, 

som har skapat allt någon gång utanför tiden, uppe-
håller allt med sin goda vilja. I min barnsliga tro ser 
jag att allting är beroende av Gud. Att vårt solsystem 
och universum efter universum är beroende av 
hans lagar. I Psaltaren 24 står det: ”Jorden är Her-
rens med allt vad den rymmer, världen med dem 
som bor i den”. Alltså, vår kristna tro säger oss att 
vi tillhör Gud vår Fader och som hans tillhörigheter 
är vi beroende av honom, varje dag, varje ögonblick. 
Skulle Gud glömma världen skulle allt slockna. 

Men som Guds skapade varelser har vi fått del av 
hans gener i fråga om frihet, skaparkraft, kärlek, 
glädje, frid, tålamod, vänlighet, trofasthet, ödmjuk-
het och självbehärskning. (Gal.5:22). Han styr oss 
inte som marionetter, men är en resurs när vi själva 
inte klarar de uppgifter som utmanar. I 1 Kor.3:6 
säger Paulus att i hans kallelse att plantera Kristi 
kyrka på jorden var han den som planterade, hans 
medarbetare Apollos vattnade plantorna, men det 
var Gud som gav växten, dvs. själva livskraften. 
Detta visar på det beroende vi har till Gud själv men 
också till varandra. 

I den kristna kyrkan idag, i våra församlingar, är 
vi beroende av varandra. Den kristne som säger 
att han inte behöver kyrkans gemenskap eller de 
heligas gemenskap, tror jag gör ett stort misstag. 
Jag klarar mig utan kyrkogemenskapen kanske 

man säger, men klarar sig gemenskapen utan dig? 
Någon säger kanske: ”Jag är så obetydlig”. Ingen är 
obetydlig, vi är beroende av varandra. Att bygga upp 
varandra i tro, glädje, nya upptäckter eller att trösta 
och gemensamt bära bördor. Andra kanske säger att 
gudstjänstgemenskapen inte ger någonting längre. 
Allt är förutsägbart, ja tråkigt. Men tänk om just du 
är den som ska tillföra något nytt och fräscht just 
för den tid som är nu? Vi kan inte vara Guds med-
arbetare på egen hand, vi behöver varandra, vi är 
beroende av varandra. Vi är Guds medarbetare och 
vi arbetar på Guds bygge enlig Paulus. Till sist, tänk 
vilka välsignelser vi kan få. I Guds församling ger 
man inte bara, utan man får. Jag är så beroende av 
vår treenige Gud, Fader Son och Ande. Jag är också 
beroende av dig som broder och syster, ung eller 
gammal. Beroende av de Heligas gemenskap. 

Under mitt långa liv har jag haft förmånen att få 
resa runt om i världen. Var jag än varit har jag sökt 
upp kyrkor och gudstjänstgemenskap. Det har varit 
allt ifrån den katolska kyrkan till karismatiska fria 
kyrkor. På de flesta håll har jag känt mig hemma. 
I de olika gudstjänstformerna har jag hittat något 
som gett mig tillhörighet, nämligen Jesus Kristus, 
och glatt mig över att Kristi kyrka i alla dess va-
riationer får fortsätta att förvalta det gudomliga 
uppdraget: att proklamera Guds uppehållande och 
livgivande evangelium, Kristus för alla, alla för Kris-
tus i ett välsignat beroende.

Text: Sören Alnehill
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Sommaren på 
Uskavi
Tre av årets sommarkaplaner var från Equmenia-
kyrkans församlingar i Örebro. 

Under vecka 26 (27 juni–3 juli) hade jag och Eman-
uel Strandh laddat för olika samlingar för barn och 
vuxna som vistades på Uskavigården. Vi bjöd in till 
”Sångstund” för de minsta barnen, välkomnade sto-
ra och små till ”Gottepåsen”, en andakt i kyrkan där 
olika bibelberättelser varvades med godis av olika 
slag, och ”Sommarhäng” som innehöll lek och akti-
viteter för de lite äldre barnen. På kvällarna fanns 
det möjlighet att delta i andakter i kyrkan. Veckan 
avslutades med en välbesökt söndagsgudstjänst för 
små och stora. Även om vi inte var så många som 
samlades till de olika aktiviteterna så kändes det 
fint att få finnas på gården och kunna erbjuda möj-
ligheter att ta del av sång, lek, bön, andakter, samtal 
och gudstjänst. Jag tror att kyrkan och vi som har 
funnits där i sommar är viktiga för Uskavi. Det finns 
”något mer” än bad, minigolf och campingliv. Vår 
närvaro har stor betydelse för platsen och för de 
människor som rör sig där. 
             Monica R Sturzenbecker

Den 4 till 10 juli var jag och min familj på Uskavi. 
Det var en vecka som blev fylld av hundupplevel-
ser. Vi är sedan påskhelgen hussar och mattar till 
en liten långhårig dvärgtax som (ibland) lystrar till 
namnet Östen. Det var gott om andra hundägare 
på campingen i år så vår lille vovve var en utmärkt 
kontaktskapare. Via Östen mötte vi och fick sam-
tala med många människor och bli en del av deras 
livsresa. Vi fick också mötas till kvällsandakter och 
en välbesökt gudstjänst. Utöver detta hade Han-
dy (min fru) några barnsamlingar där hon delade 
bibelberättelser och pyssel med barnen på gården. 
Veckan avslutades med en konsert där Sonja Aldén, 
Joel Nuñez, sånggruppen Dais och Skelleftebandet 
inför en mer än fullsatt kyrka sjöng och spelade till 
förmån för läkarmissionen. 

Magnus Kronberg 

Inför vecka 29 hade Betlehemskyrkan planerat ett 
omfattande program. I princip kan man säga att vi 
tog med oss en del av vad som brukar hända i kyr-
kan under terminerna (och lite till). 

BK är en Pilgrimskyrka, så det fanns möjlighet att 
dagligen gå en kort pilgrimsvandring runt områ-
det. En dag gick vi en längre vandring utmed Berg-
slagsleden och runt Leja-kärret. En fin vandring 
genom ”djungel och öken” både bokstavligt och 

bildligt. Samtalen handlade om naturen, öken och 
hopp. Upptäck Nu! en lite kortare vandring med 
upplevelser gjordes runt gården den allra varmas-
te dagen och timmen på sommaren. Då lärde vi 
oss om vindens kraft och gjorde pappersflygplan 
och fallskärmar. Till stick-caféet och samtalet om 
hållbar klädindustri kom kvinnor från flera olika 
församlingar i Örebro, några hade till och med tagit 
färdtjänst för att komma dit. Helig dans och en 
workshop om röstvård är inget som vi gör i van-
liga fall, men det var fina samlingar. På fredagen 
hade vi besök av Sopan – en barnmusikal om miljö. 
Mariakyrkan från Örebro hade precis anlänt för en 
familjehelg och de lade snabbt om sitt program för 
att få träffa Sopan. Det var hög stämning och många 
engagerade barn (och vuxna) som deltog. Onsdagens 
andakt inleddes med allsångskväll och torsdagens 
andakt avslutades med att vi gick ut ur kyrkan och 
vandrade ner till Usken där vi hade ett dop. Vi firade 
gudstjänst på söndagen med en fullsatt kyrka och 
avslutade med en god lunch på restaurangen. Under 
veckan fanns många tillfällen då vi hade tid att bara 
vara och samtala med varandra om smått och stort. 
Det stärkte och fördjupade gemenskapen mellan 
oss. Jag hoppas på en fortsättning nästa år, men att 
vi då samplanerar med övriga församlingar så att 
det finns ett ”grundprogram” under veckan när det 
händer saker för barn, unga och vuxna.  
         Katarina Linderborg
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Miljö och klimat
Hållbar livsstil
Under två terminer har Betlehemskyrkan haft en 
studiecirkel, Hållbar garderob, på tisdagar. I höst 
ändrar vi namn och inriktning på den och kallar 
den för Hållbar Livsstil, för det är inte bara garde-
roben som är boven i dramat när det gäller klimat-
förändringarna. Det finns mycket annat att tänka på 
vad gäller mat, städning, transporter osv. Tisdagar 
jämna veckor kl 10-12 med start 6 september är du 
välkommen att vara med.

Liv och Tro och Klimatcirkel
Måndagar kl 15 samlas två olika studiecirklar i Bet-
lehemskyrkan. 
Ojämna veckor, med start den 12 september sam-
las Klimatcirkeln som läser böcker, samtalar och 
lyssnar på föreläsningar – allt för att lära sig mer om 
klimat- och miljöfrågor. 
Jämna veckor med start den 19 september är det 
livsåskådning som samtalet handlar om i cirkeln 
Liv och Tro. Vi utgår från texter som Joel Halldorf 
skrivit och samtalar om hur vår tro påverkar våra liv 
och livsval. 
Välkommen!

Seminariedagar
Miljöpolicy
Under dagen för Grön kyrka i våras och i samtal 
därefter har det framkommit att det finns intresse i 
flera av våra församlingar för att skapa en miljöpoli-
cy. Vid Samrådsgruppen den 22 mars kom förslaget 
upp att göra en gemensam policy, men där det även 
finns utrymme för specifika miljöfrågor för respek-
tive församling. Vid samma möte beslutade vi att 
under hösten bjuda in till en dag där Equmeniakyr-
kans församlingar i Örebro skulle kunna göra en 
sådan gemensam miljöpolicy. 

Lördagen den 19 november kl 9.30 är den som är 
intresserad av att jobba med detta välkommen att 
träffas i Betaniakyrkan. Detta upplägg inbegriper 
att varje församling innan dess har gjort ett förarbe-
te om vilka gemensamma och församlingsspecifika 
områden som de anser viktiga och som bör vara 
med

Församling i vår tid
Vi lever i ett samhälle som ständigt förändras. I takt 
med samhällets förändring ändras också förutsätt-
ningarna för att vara församling; olika tider innebär 
olika utmaningar. Utifrån detta faktum behöver vi 
lyfta frågan vad det innebär att vara församling i 
vår tid. Hur kan vi vara aktuella och relevanta? Hur 
kan vi möta de behov som finns i vår tid och i vår 
värld? Hur kan vi dela med oss av evangeliet idag? 
Framtidens kyrka kommer inte heller att se ut som 
idag, hur tror vi att den skulle kunna se ut och hur 
kan vi vara följsamma i den pågående utvecklingen? 
Dessa frågor och många fler får vi möjlighet att lyfta 
i vår gemensamma seminariedag med Equmenia-
kyrkorna i Örebro lördag den 8 oktober kl 9-15 i 
Betlehemskyrkan. Temat för dagen är ”Församling 
i vår tid”.

”Kyrksöndag” 30 oktober 
Frikyrkans historia har spelat en viktig roll för 
formandet av det svenska samhället. I filmen Fri-
kyrkans historia får vi veta mer om detta men vi får 
också möta en berättelse som kantats av utmaning-
ar, svårigheter och skandaler. Idag står frikyrkan 
inför frågan om hennes överlevnad.

10.00 Kort gudstjänst 
10.30 Snabbfika: frukt e dyl 
10.45 Film: Frikyrkans historia 
Efter filmen: Lunch/Samtal

4



5

När jag träffade Raimo Nyberg i 
 kyrkan och fick en samtalsstund 
med honom över en kopp kaffe, fick 
jag se in i två vitt skilda världar. 
Hans ögon var lysande varma och 
hans ord innerliga och inspirerade. 
Här kommer en mycket kort sam-
manfattning om Raimos liv. 

Som ung hade jag genom skolan bland annat 
fått lära mig att Gud var verklig och alltings 
Skapare, men som för många andra var det 
endast en bakgrundssanning i livet. Jag levde 

mitt liv, jag började röka tobak och blev en inbiten 
rökare, blev beroende av nikotin. Med det missbru-
ket följde även missbruk av alkohol. Jag arbetade 
som industriarbetare i Nacka i många år och det var 
allmänt att man skulle röka och supa. Personligen 
upplevde jag att cigaretterna var inkörsporten till 
alkoholbruket, som blev missbruk.

När jag var i 30-årsåldern läste jag en bok om Ska-
pelsens Gud och evolutionen och jag blev viss om 
att Gud var min Skapare med makt att skapa allt, 
men jag ville bestämma själv över mitt liv. Jag ökade 
alkoholdrickandet mer och mer men jag ville inte 
tala om att det var missbruk. Till slut förstod jag att 
jag var starkt beroende av alkoholen, men jag kunde 
inte sluta. Jag blev utan jobb, mitt sociala liv var för-
stört. Min kropp var till slut helt utbränd fysiskt och 
psykiskt och jag skakade i hela kroppen. Jag bad till 
Gud om hjälp, men ville samtidigt leva mitt liv.

Så småningom kom jag till Josua församling i Gam-
leby och deras sociala hjälparbete. Där var det hår-
da regler. Naturligtvis ingen sprit, men inte heller 
svordomar eller tobak. Jag kämpade med mitt sug 
länge och kunde hålla mig nykter, men det var en 
kamp. Jag fick arbete som vaktmästare, men en dag 
då jag klippte gräsmattan ropade jag till Gud att jag 
inte orkade längre. Jag vill inte vakna upp en dag till 
med denna börda på mina axlar och i mitt liv. Det 
kändes som en trettiokilos ryggsäck som jag burit 

på och dignat under i många år. Just då när jag ropa-
de till Jesus att jag inte orkade kämpa mot suget och 
hela livsbördan längre kom den Helige Ande och sa 
mycket tydligt: Nu räcker det!  
Och jag blev fri på ögonblicket. Alkoholsuget för-
svann liksom behovet av att röka. Det kändes som 
om den tunga ryggsäck jag burit på lyftes av i ett nu. 
Mina steg blev lätta och benen starka. Jag kände 
mig som löparen Usain Bolt. 

Nu vill jag inte tala mer om det gamla livet. Nu är 
det ett helt nytt liv. Den treenige Guden är mitt allt. 
Jag har blivit beroende av Honom. Det har gått 21 år 
sedan detta kraftfulla ingrepp av Gud skedde, och 
varje dag tackar jag för livet. Jag bad om att få dö, 
men jag fick liv.  Men jag är också beroende av mina 
vänner i den kristna kyrkan. Att få dela gudstjänster 
tillsammans, att få dricka kyrkkaffe eller bara få be 
och läsa Guds ord med vänner, det är jag beroende 
av nu, och det räcker.

Text: Sören Alnehill

Dagen då livet 
började

Foto: Fredrik Sturzenbecker



Program

Ge din gåva till
Betaniakyrkan  
Bg 463 - 3517,  
Swish 123 512 84 75

Betlehemskyrkan  
Bg 869 - 2410,  
Swish 123 680 21 85

September 
4 Sön 10.00 Nattvardsgudstjänst i Betlehem. Katarina Linderborg,  
   Monica R Sturzenbecker, Kören, Kersti Esselwall-Smårs 
  17.00 Lovsångskväll i Betania. Monica och Fredrik Sturzenbecker 
6 Tis 10.00 Äntligen Tisdag och Hållbar livsstil startar för terminen i Betlehem 
8 Tor 19.00 Pilgrim i parken 
11 Sön 10.00 Gudstjänst i Betlehem. Alf Rikner, Kristin Ewins, Niklas Eriksen 
  12.00 Församlingsmöte i Betlehem 
  17.00 Gudstjänst för små och stora i Betania. Monica R Sturzenbecker 
15 Tor 19.00 Pilgrim i parken 
16 Fre 9.00 Pilgrim i Stan i Längbro. Ingrid och Nikolas Berg  
  19.00 Föreläsning av dagens medvandrare 
17 Lör 9.00 Pilgrim i Stan i Längbro. Margareta Koltai 
  19.00 Föreläsning av dagens medvandrare  
18 Sön 9.00 Pilgrim i Stan i Längbro. Tomas Munkas Larsson 
  14.00 Pilgrimsmässa i Längbro kyrka. Tomas Munkas Larsson 
20 Tis 10.00 Närkepoeterna i Betania 
  14.30 Sångstund på Norrby Senior  
22 Tor 19.00 Pilgrim i parken 
24 Lör 11.00 Skördefest i Betlehem 
25 Sön 10.00 Gudstjänst i Betania. Paul Enlund, Roger Samuelsson, Kristina Mattsoff 
   Församlingsmöte efter gudstjänsten 
  18.00 Temagudstjänst i Betlehem. Katarina Linderborg, Roland Thapper 
27 Tis 13.30 Utan religiösa glasögon,  i Betlehem 
28 Ons 19.30 Projektkör, gemensam övning i Haga 
29 Tor 19.00 Pilgrim i parken 

Oktober 
1 Lör 10.00 ev. Upptäck Nu! 
2 Sön 10.00 Nattvardsgudstjänst i Betlehem. Monica R Sturzenbecker,  
   Katarina Linderborg, Anna Maria Hedin 
  17.00 Lovsångskväll i Betania. Monica och Fredrik Sturzenbecker  
8 Lör 10-15 Församling i vår tid. Seminariedag i Betlehem 
9 Sön 10.00 Gudstjänst för små och stora i Betlehem. Katarina Linderborg,  
   Kersti Esselwall-Smårs, Engelkören och kören 
  17.00 Gudstjänst för små och stora i Betania. Monica R Sturzenbecker 
11 Tis 14.00 Berättelsen om..... i Betlehem 
16 Sön 10.00 Nattvardsgudstjänst i Betania. Katarina Linderborg, Monica R Sturzenbecker 
18 Tis 10.00 Närkepoeterna i Betania 
  14.30 Sångstund på Norrby Senior 
23 Sön 10.00 Gudstjänst i Betania, Lennart Davidsson, Roger Samuelsson,  
   Marie Gyllander, Eva Samuelsson 
  18.00 Temagudstjänst i Betlehem. Monica och Tomas Axelsson,  
   Ann-Charlotte Mellåker, Magnus Jonzon 
25 Tis 13.30 Utan religiösa glasögon i Betlehem 
29 Lör 10.00 ev. Upptäck Nu! 

September

Oktober
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Program
November 
5 Lör 18.00 Mässa med Taizesånger i Betania. Monica R Sturzenbecker, Lennart Davidsson
   Eva och Roger Samuelsson, Fredrik Sturzenbecker  
6 Sön 10.00 Nattvardsgudstjänst i Betlehem. Ljuständning för de som avlidit under året.  
   Katarina Linderborg 
7 Mån 19.30 Projektkör, gemensam övning i Betel 
8 Tis 14.00 Berättelsen om..... i Betlehem 
12 Lör 18.00 Konsert i Betel. Tomas Boström och projektkören 
13 Sön 11.00 Gudstjänst i Betel. Tomas Boström och projektkören 
  17.00 Gudstjänst för små och stora i Betania. Monica R Sturzenbecker 
15 Tis 10.00 Närkepoeterna i Betania  
  14.30 Sångstund på Norrby Senior  
19 Lör 09.30 Miljöpolicydag i Betania  
20 Sön 10.00 Nattvardsgudstjänst i Betania. Helen Friberg, Paul Enlund 
22 Tis 13.30 Utan religiösa glasögon i Betlehem 
26 Lör 17.00 Julkrubban i Betania öppnas. Monica R Sturzenbecker 
27 Sön 10.00 Adventsgudstjänst i Betania. Monica R Sturzenbecker 
  10.00 Adventsgudstjänst i Betlehem. Katarina Linderborg, Kören, Engelkören,  
   Kersti Esselwall-Smårs, Anna Maria Hedin 

 
Varje vecka 
Kyrkkaffe efter förmiddagsgudstjänsterna  
Måndagar  15.00 Jämna veckor Liv och Tro, ojämna veckor Klimatcirkel i Betlehem  
Tisdagar  10.00 Äntligen Tisdag i Betlehem 
 14.00 Stickcafé i Betania, ojämna veckor 
 18.00 Vesper i Betania 
Onsdagar  15.30 Engelkören, 17.00 Bk Blås, 19.30 Körövning i Betlehem 
Torsdagar 08.30 Morgon med Gud i Betania 
 11.30–13.00 Sopplunch i Betania (start 8 september) 
Fredagar 13.00 Betaniaakvarellen i Betania 
 
 

November

Skördefest
Lördagen den 24 september kl 11-14 blir det 
Skördefest i och utanför Sturegården. Det blir 
försäljning av sylt, saft, hembakat, grönsaker m.m. 
Sopplunch och fika serveras. Behållningen delas 
mellan Diakonia och Equmeniakyrkans internatio-
nella arbete. 

Pilgrimsvandringar
Torsdagar kl 19-20 under september månad in-
bjuds du till Pilgrim i parken en kort promenad med 
samtal om livsfrågor i Stadsparken. Samling vid 
”Soffan” Kristinagatan 6.

16-18 september har vi ”Pilgrim i stan” för andra 
gången i år. Hopp är temat för den helgen och alla 

dagar utgår vi ifrån Längbro kyrka. Orkar du inte 
vara med och vandra kan du komma till kvällens 
föreläsning eller söndagens gudstjänst. 

Fredagens tema är: ”Hur skapar vi fred på jorden?” 
Nikolas och Ingrid Berg är medvandrare.

Lördagens tema är: ”Klimat-
rättvisa – kyrkornas profet-
iska röst på klimattoppmötet 
i Glasgow” och Margareta 
Koltai är medvandrare. 

Söndagen vandrar vi med 
temat: ”Hopp – om det trasiga 
paraplyet och den enträg-
na skatan” Tomas Munkas 
Larsson vandrar med oss och 
predikar i gudstjänsten. 
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Kyrktuppen

Nu har jag drygt 100 år på nacken 
har sett folk komma och gå där nere på backen 

Barnen växer så fort 
en del blir något stort 

Staden växer under min blick 
ibland är utvecklingen alltför kvick 

Trafiksituationen kan bli prekär 
i en alltför osande atmosfär 

när grönområden får lämna plats 
till allt flera och större stenpalats 

Men jag vakar över de mina 
Människorna är allt bra fina

Dikt och konstverk: Maiken Mattisson
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Pandemin fick oss att gå olika vägar ett tag 
men sedan restriktionerna lättat har vi 
hittat tillbaka till varandra. Vi har åter igen 
ett gemensamt gudstjänstliv och vi har fått 

möjlighet att lära känna fler nya vänner i varandras 
församlingar både i församlingsforum, advents- 
och påskfirande. I höst tar vi nästa steg i detta 
samarbete. Under våren som gått har vi ordföran-
den tillsammans med våra pastorer, styrelser och 
verksamhetsråd haft ett pågående samtal om hur vi 
kan och ska ta nästa steg i detta samarbete. Vi har 
varit överens om att vi uppskattar det gemensamma 
gudstjänstlivet men vi har också sett ett behov av 
fördjupning i samarbetet för att det ska utvecklas. 
Därför kommer vi i höst att prova några nya och 
bitvis djärva förändringar som vi när hösten gått 
kommer utvärdera utfallet av.

Från och med i höst kommer vi att se all vår verk-
samhet som vår gemensamma verksamhet. Inne-
hållsligt kommer det till att börja med inte innebära 
så stora praktiska förändringar. Det som skett i 
respektive kyrkobyggnad kommer fortsätta att göra 
så. Men som ni ser i detta programblad så väljer vi 
nu att istället för att dela upp oss i två, planera ett 
program. Detta som en hjälp för oss alla att tänka 
på oss som en gemenskap i två kyrkobyggnader. En 
tanke som vi också hoppas ska leda till en större 
känsla av delaktighet i allt det som händer under 
hösten oavsett platsen det äger rum på.

Ytterligare en del i att se oss som en gemenskap 
är att vi vid sidan av att fortsätta fira gudstjänst 
tillsammans två gånger i månaden även kommer 
planera övriga gudstjänsttider tillsammans så att 
vi komplettera varandra istället för att ibland fira 
gudstjänst samtidigt. Detta innebär att det flera 
söndagar i månaden kommer finns två tider att välja 
på för att fira gudstjänst. Välj den tid som passar dig 
bäst. Detta skapar också ytterligare möjligheter för 
våra pastorer, Monica och Katarina, att samarbeta 
och stötta varandra i sitt arbete. För att möjliggöra 
en gemensam planering av allt detta kommer våra 
verksamhetsråd att jobba tillsammans under hös-
ten.

I linje med att se vår verksamhet som en gemensam 
verksamhet har vi även beslutat att under hösten på 
prov genomföra alla styrelsemöten och förberedan-

de AU (Arbetsutskott) tillsammans. På detta sätt är 
tanken att vi i församlingsledningarna går från att 
informera varandra om vad vi gör, till att dela varan-
dras vardag. Att på detta sätt lära känna varandras 
frågor, tankar, utmaningar och välsignelser tror vi 
är nödvändigt för att ta steg framåt i samarbetet. 
Denna förändring kommer av förklarliga skäl få 
störst konsekvenser för oss i respektive styrelse, 
men fråga oss gärna hur det går och berätta för oss 
hur du upplever hösten. Det är med tillförsikt men 
också med stor respekt som vi antar denna utma-
ning. Styrelserna kommer i höst träffas till gemen-
samt möte följande datum: 18 augusti, 22 septem-
ber, 25 oktober, 24 november och 4 december. På 
styrelsemötet i december kommer utvärderingen av 
hösten att ske.

Det vi har lärt oss av allt vi gjort tillsammans hit-
tills är att det är genom att träffas, samtala och dela 
församlingslivet med varandra som vi lär känna 
varandra som personer och som församlingar. Det 
betyder också att vi själva måste välja att träffas, 
samtala och dela församlingslivet med varandra för 
att vår gemenskap ska växa samman både på djupet 
och bredden. Vår förhoppning är att höstens försök 
att arbeta tillsammans som en gemenskap kan ge 
oss nya möjligheter till just detta för att ta oss närm-
re det mål som inriktningsbeslutet tog sikte på.

Det är med glädje och spänning som vi ser fram 
emot en annorlunda och händelserik höst tillsam-
mans. Herre, vi ber, visa oss din väg, och gör oss 
villiga att vandra den.

Roger Samuelsson och Noomi Bjerså 
Karin Gustafsson och Magnus Jonzon 
(Ordföranden och vice ordförande i Betaniakyrkan 
och Betlehemskyrkan)

Hälsningar från våra ordföranden!
2018 tog Betaniakyrkan och Betlehemskyrkan ett inriktningsbeslut om 
ett fördjupat samarbete mot ett framtida samgående. Sedan dess har vi 
sökt oss fram för att lära känna varandra och komma närmre varandra 
som församlingar. 

Upptäck Nu!
Två gånger i höst inbjuds barn tillsammans 
med vuxna till en utflyktsdag med aktivite-
ter inspirerade av Equmeniascout. Vi går en 
kort vandring, undersöker och lär oss något 
utifrån dagens tema. Var och en tar med egen 
matsäck, det finns alltid möjlighet att grilla. 
Höstens Upptäck Nu kommer att bli 1 och 29 
oktober kl 10-13. Plats meddelas senare.
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Att vara församling handlar om gemenskap, 
vilket vi bland annat kan läsa i aposteln 
Paulus texter i Nya testamentet. Det gre-
kiska ordet för gemenskap är koinonia och 

i Nya testamentet används ordet i flera samman-
hang för att beskriva den kristna gemenskapen ur 
olika perspektiv. 

Paulus ger i sina brev olika metaforer för att beskri-
va den kristna församlingen. Två av de mest åter-
kommande bilderna är ”familjen” och ”kroppen” (1 
Kor 12:12–20). Även om bilderna lyfter fram olika 
dimensioner av församlingen så hänger de på olika 
sätt samman, de beskriver den inre relationen mel-
lan församlingens medlemmar. Bilden av kroppen 
används för att beskriva varje enskild människas 
betydelse för församlingen. Var och en har från 
Gud, genom Anden, fått olika funktioner så kallade 
”nådegåvor” som tillsammans gör så att ”kroppen” 
fungerar. Paulus understryker att varje enskild del, 
varje enskild individ, har sin specifika roll i hel-
heten. Hans bild av församlingen som kropp kan 
sammanfattas med uttrycket ”unity-in-diversity”, 
enhet i mångfald.

När jag skrev min kandidatuppsats, som handlade 
om delaktighet i gudstjänsten för personer med 
intellektuell funktionsnedsättning, utgick jag bland 
annat från dokumentet En kyrka för alla, ett policy-
dokument publicerat av Sveriges Kristna Råd. Do-
kumentet bygger på fyra teologiska utgångs punkter 
som delvis utgår från Paulus bild av försam lingen 
som en kropp. En av de slutsatser som presenteras 
är tydlig och kritisk: om kyrkan inte tar vara på 
varje enskild persons gåva så följer den inte Guds 
vilja. ”Varje lem i kyrkan, Kristi kropp, har fått 
gåvor av den heliga Anden, till uppbyggelse för hela 
kyrkan. Om någon enskild persons gåvor inte tas 
till vara betyder det att kyrkan säger nej till dessa 
och går miste om det Gud vill använda dem till.” 
Även om slutsatsen ursprungligen syftar på perso-
ner med funktionsnedsättning, inkluderar den alla 

människor. Som församling uppmanas vi att ta vara 
på alla de gåvor som Gud genom de olika individer vi 
är, har utrustat oss med. 

Gemenskap är även en viktig faktor inom psykolo-
gin. 1943 presenterade den amerikanske psykologen 
A Maslow en förklaringsmodell för hur människor 
prioriterar sina behov. Modellen beskriver en be-
hovstrappa och den primära idén är att behoven på 
en lägre nivå måste vara tillfredsställda innan högre 
mål blir viktiga för individen. På det tredje steget, 
efter fysiologiska behov och behovet av trygghet 
ligger behovet av gemenskap. Även om modellen 
på senare år har kritiserats och att den inte ger en 
fullständig bild av de behov som styr oss människor, 
så går det inte att bortse från att gemenskap är en 
viktig faktor för mänskligt välmående. Vid en sök-
ning på ordet gemenskap på internet får man bland 
annat svaret att det är ”en grupp människor som 
tillsammans delar någon sorts samhörighet”. Och 
det räcker inte med att man fysiskt befinner sig på 
samma plats eller finns med på en adresslista, det 
handlar väldigt mycket om en känsla, ”En känsla av 
samhörighet”.

Gemenskap, koinonia, är grunden för församlingen 
men också en förutsättning för mänskligt välmå-
ende. Av Paulus uppmanas vi att ta vara på alla de 
gåvor Gud har gett oss. Vi är en kropp som ska fung-
era tillsammans och vi är alla beroende av varandra. 
Mångfald och enhet är församlingens grund. När vi 
i nattvarden delar bröd och vin konkretiseras vår 
enhet, vår gemenskap. Nattvarden kan samtidigt 
ge oss en personlig upplevelse av samhörighet och 
tillhörighet. 

1 Kor 10:16-17  
”Välsignelsens bägare som vi välsignar, ger den oss inte 
gemenskap med Kristi blod? Brödet som vi bryter, ger det 
oss inte gemenskap med Kristi kropp? Eftersom brödet är 
ett enda är vi – fast många – en enda kropp, för alla får vi 
vår del av ett och samma bröd.

Text: Monica R Sturzenbecker

Koinonia

Foto: Monica R Sturzenbecker
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”Ensam är stark” säger ordspråket, 
men när man har levt ett antal år 
inser man att ensam verkligen inte 
är stark. 

Det insåg Gud redan i skapelseberättelsen 
när han skapade man och kvinna, för att det 
inte är bra för människan att vara ensam. Vi 
är beroende av varandra på väldigt många 

plan, det allra mest basala är ju att man måste vara två 
människor för att det ska bli fler. Vi är beroende av var-
andra, kanske allra mest för att vi behöver gemenskap, 
men också för att vi kompletterar varandra. Du är bra 
på vissa saker och jag på andra. Vi behöver varandra.  

Beroende är temat för det här numret av tidningen. 
Ordet beroende ger många gånger en dålig klang och 
tankarna går iväg till människor med olika beroende-
problematik. Men vi är beroende av väldigt många bra 
saker också.

Under sommaren fick jag erfara hur beroende man är 
av att ha vatten som fungerar. När jag kom till stugan 
var brunnen torr och det tog två dygn att åtgärda 
problemet, och jag fick ta hjälp på slutet för att få igång 
vattnet igen. 

Under sommaren har jag också mött ett par vän-
ner som plötsligt blivit beroende av att sjukvården 

 fungerar – och det har den gjort, trots att man dag-
ligen hör andra tongångar. Men när det verkligen 
gäller och man är beroende av att det går snabbt, så 
gör det också det. 

Gud är beroende av oss! Eller rättare sagt, Gud 
har gjort sig beroende av oss människor. Rune W 
Dahlén har skrivit en bok som heter Att baka pep-
parkakor med mormor där han menar att för mor-
mor går det mycket fortare och blir ett bättre resul-
tat att baka pepparkakorna själv, ändå låter hon 
barnbarnen vara med. Samma sak är det med Gud. 
Han låter oss vara medskapare, även om han skulle 
kunna göra allt mycket bättre själv. Han gjorde sig 
beroende av en tonårsflicka när han skulle födas till 
jorden. Han gjorde sig beroende av outbildade fiska-
re och tulltjänstemän när han ville få sitt budskap 
spritt över jorden. Och idag är han beroende av dig 
och mig för att den glada berättelsen om Jesus Kris-
tus som världens frälsare ska spridas vidare. 

Men det är inte bara Gud som är beroende av oss, vi 
är i ännu högre grad beroende av Gud. Utan Andens 
ledning i våra liv kan vi lätt hamna på fel väg och 
tappa den riktning som Gud har pekat ut för oss. 
Glöm inte att dagligen ha kontakt med Gud för att 
höra vad han vill att du ska göra just idag.

Text: Katarina Linderborg

Vi behöver varandra


