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Klagovisorna låter ju inte så upp
lyftande att läsa, och Klagovisorna, 
är en bok i Bibeln som verkligen gör 
skäl för namnet. Det är sorg, elände 
och bedrövelse rakt igenom –  
förutom några få verser i tredje 
 kapitlet. Där lyser verkligen ljuset 
och hoppet igenom.

”Men Herrens nåd tar inte slut, hans 
barmhärtighet upphör aldrig. Varje 
morgon är den ny – stor är din tro-
fasthet.” 

Klag 3:22-23

Herrens nåd tar aldrig slut, den är ny varje 
morgon. Vilket fantastiskt förråd att ösa 
ur. Skulle man mot förmodan göra slut 
på Guds nåd en dag så är förrådet påfyllt 

nästa, och nästa, och nästa dag i all evighet. När vi 
första Advent går in i ett nytt kyrkoår så är temat 
Nådens År därför har vi också valt att ha samma 
tema på den här församlingstidningen. Ett år ligger 
framför där Guds nåd alltid är ny och fullständigt 
svämmar över. 

Jag läste i en bok häromdagen att på hebreiska he-
ter nåd ”chäsäd” och att varenda barn i Israel vet vad 
det betyder, för det använder man i godiskiosken. 
Där betyder ”chäsäd” att man inte bara vill ha en full 
godispåse, utan en överfull. Så att det rinner över 
kanten. Så är det också med Guds nåd, den rinner 
över kanten.

Nåd är inte ett alldeles lätt ord att förstå. Det ord i 
Gamla testamentet som ofta översätts med ”nåd” 
kan också tolkas som kärlek eller barmhärtighet. 
I Nya testamentet är det grekiskans ord för gåva, 
som översätts som nåd. Kärlek, barmhärtighet, 
gåva – tre ord som handlar om något man får gratis. 
Något man aldrig kan göra sig förtjänt av egentligen. 
Den människa du älskar, älskar du bara för att den 
är den den är, inte i första hand för vad han eller 
hon gör för dig. Du visar människor barmhärtighet 
bara för att du bryr dig om personerna i fråga. Och 
att ge en annan människa en gåva, det gör vi för att 
visa hur mycket vi tycker om den personen och vill 
synliggöra det på något vis. 

Kärlek och barmhärtighet kan också stavas omtänk-
samhet. 
Omtänksamhet – Jesus säger i Bergspredikan två 
saker som är grundläggande och som handlar om 

detta: ”Du skall älska din nästa som dig själv”  
Matt 5:43 och ”Allt vad ni vill att människorna ska 
göra för er, det ska ni också göra för dem”. Matt 7:12

Enligt Jesus är det detta som är det allra viktigaste 
i våra liv och hur vi ska behandla varandra. Det är 
egentligen så enkelt så att det blir svårt. Att i för-
sta hand se sina medmänniskor som jämlika, lika 
mycket värda, med samma status som jag själv. Att 
inte möta andra från ett ovanifrånperspektiv, utan 
se att vi är människor, varken mer eller mindre. Vi 
har olika talanger och färdigheter, nedlagda eller 
förvärvade, men ingen värdefullare än någon annan. 

Det här är otroligt svårt i mötet människor emellan. 
Därför att vi vill gärna visa upp våra bästa sidor. Vi 
vill göra ett positivt intryck. Och då är det så lätt att 
vi framhäver oss själva på andras bekostnad. Att vi 
ser till att få lite mer förmåner för egen del, att det 
sedan medför att andra får mindre, bekymrar oss 
inte nämnvärt. Om vi lät Jesu ord ringa lite oftare i 
våra öron när vi står inför val i livet, och speciellt val 
som ger konsekvenser för andra människor, så skul-
le den här jorden vara så mycket lättare att leva på. 

När det handlar om Guds nåd så är det något vi bara 
får ta emot. Ingen kan göra sig förtjänt av det. Tack 
och lov! Det är en gåva som Gud erbjuder oss var 
och en, dig och mig. Nåd handlar om att ta emot 
Guds kärlek, Guds barmhärtighet och Guds stora 
gåva – evigt liv. Nåd handlar om att förlita sig så på 
Herren att vi inte behöver bekymra oss om varken 
det som ligger bakom eller det som ligger framför 
oss. Nåd handlar om att fullständigt överlåta sig till 
Gud och ta emot allt det han vill ge oss. 

Text: Katarina Linderborg



Mitt klimattips
När barnbarnen var små, köpte jag en 10-pack med 
julpåsar i säckväv (50 
ggr 38 cm) för en billig 
 penning. På baksi-
dan sydde jag deras 
initialbokstav. De har 
varit till stor glädje i 
många år och används 
fortfarande till de 
yngsta. (De fyra äldsta 
är vuxna nu)

Det har varit så skönt 
att kunna minska på 
pappershögarna på golvet.

Annika Davidsson

Julklappstips
”Vid den tiden” så börjar julevangeliet.  
Vid den här tiden, i början av december, är tankar-
na på julklappar ständigt närvarande. Önskelistor 
skrivs, planer på vad man ska köpa snurrar runt i 
huvudet och allt oftare säger man: ”I år ska vi inte 
ha så många julklappar”. Ändå är det ofta fullt un-
der granen när Julafton infaller. 

Jag vill ge dig lite tips inför julklappsinköpen:

• Handla Fairtrade! Gör du det så blir glädjen 
dubbel. Du gläder den som får julklappen, men du 
gläder också den som producerat varan, och den 
glädjen varar längre då producenten har möjlighet 
att försörja sin familj och ge barnen skolgång.

• Handla Second hand! I Sverige lever vi som om 
vi har fyra jordklot att förbruka. Jordens resurser är 
slut för länge sedan och klimatförändringarna syns 
tydligare och tydligare. Den bästa julklappen för 
nuvarande och kommande generationer är att spara 
på jordens resurser och handla Second Hand. 

• Tänk på dem som inte har råd att köpa jul
klappar! Vi har många flyktingar i vår stad, vi har 
många fattiga familjer och med den inflation som 
nu är blir fler drabbade. Köp ett presentkort och ge 
till Stadsmissionen så kan någon förälder få glädjen 
att köpa en julklapp till sitt barn. (Mer information 
om hur kommer inom kort)

• Ge din gåva till missionsarbete! Låt julklapp-
spengarna göra nytta genom att ge skolgång till 
barn eller sjukvård till sjuka. Ge människor hjälp 
till självhjälp genom någon av alla de projekt som 
Equmeniakyrkan har i andra länder. 

Katarina Linderborg

Låna eller låna ut istället för 
att köpa
Dela är en tjänst för församlingar som längtar efter 
att dela mer med varandra. Genom att dela kan vi 
minska onödig konsumtion, och på köpet får vi 
fördjupa relationer till varandra, utmana vårt indi-
vidualistiska levnadssätt och leva mer som de första 
kristna som hade allting gemensamt.

Betlehemskyrkan är ansluten till Dela.  
Där kan du: Utforska vad som erbjuds att låna av 
andra. Låta andra personer se vad du har möjlighet 
att låna ut.

För att kunna ansluta till Betlehemskyrkans 
 Dela-sida behöver du en PIN-kod och den är 901233

Så här går det till: 1) Gå in på https://dela.gronkyr-
ka.se/. 2) Registrera dig om du inte är registrerad, 
logga in om du inte är inloggad. 3) Klicka på ”Mina 
sidor”. 4) Klicka på ”Mina församlingar”. 5) Klicka på 
”Anslut till församling”. 6) Klicka på ”Betlehemskyr-
kan Örebro” eller vilken församling du vill ansluta 
till 7) Ange PIN-koden för den församlingen och 
klicka på ”Ange”. (BK har 901233). Klart!

Adventsfirande i dagarna två 
Adventsfest i Betlehemskyrkan lördagen 17 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 betlehemskyrkan.orebro@telia.com, anmälan är ej bindande. 
Frivillig avgift för vuxna, 50 kr.

Adventsgudstjänst för små och stora i Betaniakyrkan  söndag 18 december 10.00 
Vi firar nattvardsgudstjänst med barnvälsignelse fjärde söndagen i advent. Gudstjänsten kommer 
bland annat innehålla advent- och julsånger med kören Voxette. Efter gudstjänsten är borden i för-

samlingsvåningen dukade med adventsfika.
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Julafton 24 december
10.00 Samling vid krubban i Betlehemskyrkan
Små och stora – barn och vuxna samtalar om vad som hände den första julen. Katarina Linderborg 
10.00 Samling vid krubban i Betaniakyrkan Monica R Sturzenbecker
23.00 Julnattsgudstjänst i Bäckalunds missionshus
Monica R Sturzenbecker 

Juldagen 25 december
07.30 Julotta i Betelkyrkan Magnus Kronberg
10.00 Juldagsgudstjänst i Betlehemskyrkan
Katarina Linderborg, Kören, MajLis Morhed Hultvall, Lars-Ove Eriksson. Julkaffe
11.00 Juldagsgudstjänst i Hagakyrkan Anna Lena Evehäll

Annandag Jul 26 december
11.00 Annandagsgudstjänst i Vasakyrkan Rajan G Mall, Jan-Kenneth Rönning

Nyårsafton 31 december
18.00 Nyårsbön i Betaniakyrkan Monica R Sturzenbecker,
församlingens sångare och musiker
19.00 Nyårsfirande med Knytkalas i Betaniakyrkan

Nyårsdagen 1 januari 2023
11.00 Gudstjänst med nattvard i Betelkyrkan
Magnus Kronberg
15.00 Nyårsgudstjänst i Vasakyrkan Sven-Olof Jernberg
16.00 Gudstjänst i Hagakyrkan
16.00 Meditativ Nattvardsgudstjänst i Betlehemskyrkan Katarina Linderborg

Trettondagen 6 januari  
12.00 Världens Fest i Vasakyrkan. 
Alla fem församlingar samlas till en hejdundrande fest 
med fokus på Equmeniakyrkans internationella arbete. 

Vi inleder med knytkalas, ta med dig något att äta som räcker till 
dej och en till så dukar vi upp världens godaste buffé-bord.  
Därefter tar Ulrika Morazan och Ruth-Elisabeth Bruun Börjesson 
från Equmeniakyrkan med oss på en resa jorden runt.  
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På väg in i advent påminns vi om att 
ta emot Guds nåd. Men inte bara ta 
emot, vi får också dela nåd och leva 
ut nåd med våra medmänniskor.  
I den judiska gemenskapen har man 
nyligen firat den stora försonings
högtiden Jom Kippur med sina röt
ter i 3:e Mosebok. Hos Paulus upp
manas vi i hans brev till Korint  
”…låt försona er med Gud”

I vår egen tid lever många i en krass och skräm-
mande verklighet med överhängande våld och 
hot i sin vardag. Allt fler upplever en otrygghet 
där också risken att utsättas för bedrägeri är 

en realitet. Rättsväsendet med polis, domstolar 
och fängelser är hårt belast. Politiken tar ett starkt 
fokus på åtgärder med hårdare tag och längre straff. 

Behov eller begär
Som medborgare har vi alla behov av rättvisa. Lagar 
och samhällets rättsordningar hjälper. Självklart 
ska brottsoffer ha skydd och hjälp. Också förövare 
har behov av grundläggande omsorg för att efter tid 
i häkte, rannsakan i rättegång och avtjänat straff 

komma ”bättre ut”. Just så har svensk kriminalvårds 
måtto formulerats.  
Hela vårt samhälle är beroende av att detta ska 
fungera så bra som möjligt. Om jag utsatts för brott 
blir jag kränkt och resultatet av kränkningen leder 
till vrede, sorg och en naturlig och spontan önskan 
att rätt ska skipas.  
I ett civiliserat samhälle sköts detta i offentligt ljus 
av gemenskapens ordningar. Där sådana saknas 
eller inte räcker till, som det ofta gör i våra särskilt 
utsatta områden, tar snart hämndlystnad över.
Bland unga kriminella kan det heta ”blod torkar 
aldrig” - det vill säga: om den grupp som man tillhör 
drabbats i en konflikt har man att utkräva hämnd. 
Att upprätthålla den så kallade hedern blir ett begär 
som leder vidare och drar in allt fler.

Önskan om hämnd finns inte bara ”på gatan”. Den 
finns också i samhället och måste hanteras klokt. 
Lystnad efter hämnd blir ofta som ett begär. Behov 
kan tillfredsställas men begär kan inte mättas. Kan-
ske har det i samhället uppstått en obalans mellan 
offer och förövare. Hur kan det förbättras? 

Ett svar från kristen tro
Vilket svar, vilken hållning kan en kristen person 
och gemenskap bidra med in i vår osäkra tid? 
Den judiska försoningsdagen har sin bakgrund I 3:e 
Mosebok 23:26-27. Under djupt allvar uppmanas 
man att tänka tillbaka på det år som gått och vad 

Ett nådens år
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man har gjort för fel och misstag. Genom att fasta 
vill man undvika att tänka på världsliga ting och 
istället fokusera på bot och bättring. Man ber sina 
medmänniskor och Gud om förlåtelse och tänker 
igenom hur man själv kan förbättras som människa. 

Hos Paulus får vi i 2:a brevet till församlingen i 
Korint kap 5 det grundläggande kristna svaret och 
uppmaningen: ”Gud manar er genom mig. Jag ber er 
på Kristi vägnar: låt försona er med Gud.”

2 Kor 5:19-20 ”Ty Gud försonade hela världen med 
sig genom Kristus: han ställde inte människorna 
till svars för deras överträdelser, och han anför-
trodde mig budskapet om denna försoning. Jag är 
alltså Kristi sändebud, och Gud manar er genom 
mig. Jag ber er på Kristi vägnar: låt försona er 
med Gud”.

Hur kan vi tänka? 
Vi behöver söka vägar att stärka social upprättelse 
efter avtjänat fängelsestraff. I lagens mening har ju 
då var och en sonat sitt brott. Men hur kan vi som 
medborgare ta emot dessa tidigare  straffade?  
Vi lever vare sig vi vill det eller ej, vid sidan av  tjuvar, 
våldsverkare och mördare på våra gator:  
inte minst gestaltat genom vittnesbördet om 
 Theodor  Engström och det dåd som han utförde på 
ett torg i Visby i somras. 

I samhället måste gränser finnas. Ibland också fäng-
elsemurar. Men när någon släpps ut ur fängelset 
måste allt som påminner om ”muren” sättas i fråga. 
Det är nödvändigt, ja ofta livsviktigt att den frigivne 
kan släppas in i samhällsgemenskap - inte till åter-
vändande i kriminella kretsar! 

Vi har alla våra gränser när vi möter varandra.  
Vad sker där vid ”gränsen”? 
Där finns oro, ängslan, kanske till och med ångest 
och rädsla. Men om vi med den kraft, tillit och väg-
ledning Gud ger kan lägga till lyssnande, nyfikenhet 
och lärande så kan under ske! Försoning är möjlig 
om och när människor möts i ärlighet mot varan-
dra.Flera av Bibelns berättelser öppnar perspektiv 
hur försoning är möjlig. 

Isak och Jakob som till sist möts och Jakob är förfä-
rad inför mötet med sin storvuxne broder som han i 
sin ungdom bedrog. De möts men går åt var sitt håll, 
dock utan något hämndbegär. Till sist förenas de 
vid sin fader Abrahams grav. 

Försoning behöver ske - inte bara innanför fäng-
elsets murar där förövaren kan försonas med Gud 
och sig själv. Samhället måste också försonas med 
den som sonat sitt brott och på nytt uppta hen i 
gemenskapen. Vi kan påminna oss om kvinnan i 
Sykar. Hon som var så föraktad att hon skötte sina 
hushållsplikter avskild från alla byns kvinnor. Efter 
mötet med Jesus går hon raka vägen hem och tas 
emot. Hon blir helad både andligt och socialt - också 
byn Sykar blir försonad.

Saul som förföljt och skaffat mandat att arrestera 
kristna hade dramatiskt fått möta Jesus. Bildligt 
blev han slagen till marken av Guds nåd. Men 
 Ananias kallas av Gud att ta emot och hjälpa honom 
som nu fått ett nytt namn, Paulus, och en ny identi-
tet. Ananias lyssnar till kallelsen med förfäran och 
svarar ”jag har hört från många håll om den mannen 
och allt ont han har gjort mot dina heliga i Jerusalem. 
Och nu är han här med fullmakt från överstepräster-
na att gripa alla som åkallar ditt namn”. 
När Paulus så småningom återvänder till Jerusalem 
möts han av misstänksamhet. ”Men alla var rädda 
för honom eftersom de inte litade på att han var en 
lärjunge”. Paulus fortsatta berättelse är som det 
heter ”historia”. 

Text: Paul Enlund, fängelsepastor 

Bild: Ove Gustafson



Program
DecemberDecember 

4 Sön 10.00 Nattvardsgudstjänst och församlingsmöte i Betlehem. Katarina Linderborg, 
    MajLis Morhed Hultvall, Reidun Carlsson  
6 Tis 10.00 Äntligen Tisdag – Adventsfest 
  14.00 Stickcafé i Betania 
11 Sön 10.00 Gudstjänst i Betlehem. Katarina Linderborg, Roland Thapper, Hanna-Karin Lundblad, 
  17.00 Gudstjänst för små och stora i Betania. Monica R Sturzenbecker, Betaniabandet 
13 Tis 10.00 Närkepoeterna i Betania  
14 Ons  18.00 Vi sjunger julens sånger i Betlehem. Kören, MajLis Morhed Hultvall,  
   Essen Ledstam, Katarina Linderborg 
17 Lör 14.00 Adventsfirande i Betlehem  
18 Sön 10.00 Nattvardsgudstjänst med barnvälsignelse i Betania. Monica R Sturzenbecker, 
   Katarina Linderborg, Kristina Mattsoff, kören Voxette 
24 Lör 10.00 Samling vid julkrubban i Betania. Monica R Sturzenbecker 
  10.00 Samling vid julkrubban i Betlehem. Katarina Linderborg, Niklas Eriksen 
  23.00 Julnattsgudstjänst i Bäckalunds missionshus (Lockenkil).  
   Monica och Fredrik Sturzenbecker, Erik Wing 
25 Sön 10.00 Juldagsgudstjänst i Betlehem. Katarina Linderborg, Kören,  
   MajLis Morhed Hultvall, Lars-Ove Eriksson 
31 Lör 18.00 Nyårsbön i Betania. Monica R Sturzenbecker, sångare/musiker från församlingen 
   Efterföljande nyårsfest med ”Knytkalas” för alla som vill 

Januari 
1 Sön 16.00 Meditativ Nattvardsgudstjänst i Betlehem. Katarina Linderborg,  
   Monica R Sturzenbecker, Roland Thapper 
6 Fre 12.00 Världens fest i Vasakyrkan Ulrika Morazan, Ruth-Elisabeth Bruun Börjesson 
8 Sön 10.00 Gudstjänst i Betlehem. Katarina Linderborg, Peo Sidblad, Reidun Carlsson 
  17.00 Gudstjänst för små och stora i Betania. Monica R Sturzenbecker, Betaniabandet 
15 Sön 10.00 Nattvards- och installationsgudstjänst i Betania. Jovita Häggmyr,  
   Monica R Sturzenbecker, Katarina Linderborg  
16 Mån 15.00 Klimatcirkel i Betlehem start för terminen 
17 Tis 10.00 Närkepoeterna i Betania 
  14.00 Stickcafé i Betania 
18 Ons 15.30 Engelkören startar för terminen 
  17.00 Bk blås startar för terminen 
  18.30 Equmeniska böneveckan inleds i Betania. Föreläsning av Sofia Camnerin 
  19.30 Körövningarna startar för terminen 
22 Sön 10.00 Gudstjänst i Betlehem. Ann-Louise Holmlind, Ewa Felle-Persson 
  10.00 Gudstjänst och församlingsmöte i Betania. Monica R Sturzenbecker 
23 Mån 15.00 Liv och Tro i Betlehem start för terminen 
28 Lör 09.00 Blåsarfest i Betlehem 
29 Sön 10.00 Gudstjänst i Betania. Lennart Davidsson, Paul Enlund 
  16.00 Musikgudstjänst med BK-blås i Betlehem. Katarina Linderborg 
31 Tis 10.00 Äntligen Tisdag start för terminen 
  14.00 Stickcafé i Betania 
  17.00 Kvällsmat för barnfamiljer i Betania. 

Januari
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Program

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

Betlehemskyrkan  
Bg 869 - 2410,  
Swish 123 680 21 85

Februari  
4 Lör 10.00 Seminariedag Färdplan – Identitet och enhet 
5 Sön 10.00 Nattvardsgudstjänst i Betlehem. Katarina Linderborg, Monica R Sturzenbecker, 
   Alf Rikner. Årsmöte del 1 med idé-snack 
  17.00 Lovsångskväll i Betania. Monica och Fredrik Sturzenbecker 
12 Sön 10.00 Gudstjänst för små och stora i Betlehem. Katarina Linderborg, Engelkören, 
   Kersti Esselwall-Smårs 
  17.00 Gudstjänst för små och stora i Betania. Monica R Sturzenbecker, Betaniabandet 
13 Mån 15.00 Klimatcirkel i Betlehem  
14  Tis 14.00 Stickcafé i Betania  
  14.00 Berättelsen om lokaltidningens uppdrag. Lars Ströman i Betlehem  
19 Sön 10.00 Nattvardsgudstjänst i Betania. Roger Samuelsson, Katarina Linderborg 
21 Tis 10.00 Närkepoeterna i Betania  
26 Sön 10.00 Gudstjänst i Olaus Petri. Monica R Sturzenbecker 
  18.00 Temagudstjänst om klimat i Betlehem. Lena Bergström, Roland Thapper 
27 Mån 15.00 Klimatcirkel i Betlehem samling för alla klimatintresserade med Lena Bergström  
28  Tis 13.30 Utan religiösa glasögon 
  14.00 Stickcafé i Betania 
  17.00 Kvällsmat för barnfamiljer i Betania. 
 
 
Varje vecka 
Kyrkkaffe efter förmiddagsgudstjänsterna  
Måndagar  09.00 Småbarnscafé i Betania 
 15.00 Jämna veckor Liv och Tro, ojämna veckor Klimatcirkel i Betlehem  
Tisdagar  10.00 Äntligen Tisdag i Betlehem, lunchbön och lunch 
 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 
 11.30–12.30 Sopplunch i Betania  
Fredagar 13.00 Betaniaakvarellen i Betania 
 
Våra återkommande samlingar gör uppehåll över jul och nyår, se annonsering för start. 
 
 
 

Februari
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Fest för världen – VÄRLDENS 
FEST 
Hur vill vi att vårt engagemang för Equmeniakyr-
kans internationella arbete ska utvecklas? 
Alla våra fem Equmeniakyrkoförsamlingar i Örebro 
möts i Vasakyrkan fredag den 6 januari (trettondag-
en) kl 12.00. 
Vi inleder dagen med knytkalas! Det innebär att 
var och en tar med sig något att äta som räcker till 
sig själv och en till, så dukar vi upp världens buf-
fé-bord. Har du inte möjlighet att ta med något, 
kommer det att finnas mat som räcker ändå. 
Vi har förmånen att gästas av biträdande chef för 
internationellt arbete, Ulrika Morazan och samord-
nare för missionsvolontärprogrammet, Ruth-Eli-
sabeth Bruun Börjesson. De kommer att inspirera, 
informera och ta del av våra tankar om Equmenia-
kyrkans planer för internationellt arbete!  
Dagen avslutas med en andakt. 

Internationella kommittén 

Ekumeniska böneveckan 
I år föreslår Örebro Kristna Råd att vi firar den eku-
meniska böneveckan onsdag-onsdag 18-25 januari 
med bönesamlingar 18.30 i olika kyrkor varje kväll. 
Årets tema som är hämtat från Jesaja 1:17 och lyder 
Gör det goda, sträva efter rättvisa är framtaget av 
Minnesotas kristna råd. Onsdag 18 januari 18.30 in-
leds böneveckan i Betaniakyrkan. Då får vi även be-
sök av Sofia Camnerin (generalsekreterare Sveriges 
Kristna Råd). Mer information om övriga samlingar 
kommer framöver. 

Temagudstjänst om klimat och 
miljö
26-27 februari – boka redan nu in de datumen. Då 
får Örebro besök av Lena Bergström, pastor, evang-
elist och klimataktivist. Hon är en av de som varje 
vecka står med Fridays for Future på Mynttorget i 
Stockholm och demonstrerar för att politikerna ska 
ta klimatkrisen på allvar. Lena kommer att predika i 
temagudstjänsten i Betlehemskyrkan kl 18 den 26/2 
och den 27/2 kl 15 finns hon med i en samling till-
sammans med alla som vill samtala mer om klimat-
frågan. 

Äntligen Tisdag
Äntligen Tisdag med gemenskap, handarbete, 
förbandstillverkning, samtal om en hållbar livsstil, 
lunchbön och lunch startar 31 januari. Andra tis-

dagen i månaden har vi en föreläsning kl 14 under 
rubriken Berättelsen om…. I skrivande stund har vi 
två ”berättelser” planerade: 

14 februari kl 14 Berättelsen om lokaltidningens upp-
drag - Lars Ströman, ledarskribent på NA

14 mars kl 14 Berättelsen om hur man hanterade 
Koleraepidemin 1934 - Håkan Henriksson, arkivarie 
på arkivcentrum

En tisdag i månaden kl 13.30 samlas vi till Utan 
religiösa glasögon då vi läser Bibeltexter ur ett lite 
annat perspektiv. Under våren kommer vi att använ-
da Anita Goldmans bok Våra bibliska mödrar som 
handlar om kvinnor i Gamla Testamentet. 

Årsmöte i Betaniakyrkan
Församlingsledningen kallar och välkomnar alla 
medlemmar till årsmöte 2023 lördag 25 feb  
kl. 16.00.  
Valberedning: Annika Davidsson, Torbjörn  
Welamsson och Anija Lord.

Årsmöte i Betlehemskyrkan
Årsmöte 1 med idé-samtal blir efter gudstjänst och 
kyrkkaffe den 5 februari 2023 
Årsmöte 2 med alla val blir torsdagen den 2 mars kl 
18. Vill du avsäga dig något uppdrag eller nominera 
någon så är det hög tid att du hör av dig till valbered-
ningen: Ann-Britt James, Ann-Charlotte Mellåker, 
Kristina Tengå. 

Bild: Ove Gustafson
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Färdplan  
– Ett kyrkoledarbrev 
med  p erspektiv för 
 vägen vidare

Detta kyrkoledarbrev är skrivet med en 
önskan att stimulera samtal om Equme-
niakyrkans framtid. Kyrkoledarna skriver 
”Vi vill stärka hoppet och kalla till förnyat 

engagemang.”  
Brevet är skrivet i en vilja att blåsa där det glöder 
och uppmuntra till mod, kreativitet och andligt liv. 
När vi som enskilda, församlingar och kyrka ser och 
bejakar det liv som växer, då är förnyelse möjlig. Det 
är i tacksamhet över ett första decennium som vi 
nu blickar in i nästa årtionde. Detta kyrkoledarbrev 
innehåller perspektiv som vi menar är viktiga och 
vägledande för en kyrka som söker sin väg vidare. 

Pastorerna i våra fem Equmeniakyrkor i Örebro 
föreslår att vi under 2023 hörsammar våra kyrko-
ledares uppmaning till samtal utifrån Färdplan. 
Materialet består av sju delar/områden, men som 
också kan ordnas under fyra större rubriker: Identi-
tet och enhet, Mission, Spiritualitet, Kallelse. Under 
det kommande året planerar vi för fyra lördagar där 
Equmeniakyrkorna i Örebro samlas för att samtala 
om vår framtid. Vår första seminariedag är inpla-
nerad till lördag 4 februari. Information om tid och 
plats kommer senare.

Text: Monica R Sturzenbecker
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Förband till Kongo.
Vi är en grupp i Betlehemskyrkan 
som på tisdagar har rivit lakan och 
rullat förband till Kongo. Det har 
efter hand blivit en hel del mate
rial, och nu i höst tyckte vi att det 
var dags att skicka det vidare så det 
kunde komma till användning.

I september hade jag vägarna förbi Småland, och 
tog med 5 fyllda banankartonger till Equmenia-
kyrkans depåt i Ekenässjön. Där mötte jag Stig 
Sennerstrand som är ansvarig och som ser till att 
materialet sänds vidare i samarbete med bistånds-
organisationen Human Bridge.

Jag frågade Stig om det verkligen var meningsfyllt 
i vår tid att skicka förband till sjukhus i Kongo och 
han berättade att han själv besökt flera av de sjuk-
hus som får försändelser och att det verkligen finns 
ett behov av stöd. Han hade nyligen kontaktats 
därifrån med bön om nya försändelser, då de inte 
hade förbandsmaterial kvar, och inga pengar för att 
köpa in material där. De hade också ett stort behov 
av hela lakan till sjukhussängarna.

Så nu har vi fått ny motivation till att ta emot lakan, 
göra förband av de lakan som är slitna och samla 
ihop de som är hela. Nu vet vi att det kommer fram 
och behövs!

Text: Liv Sand

Se, jag vill bära ditt 
budskap, Herre
Att känna hopp inför framtiden 
tycker vi borde vara en rättighet. 
Därför sänder vi ut missionärer och 
volontärer i världen.
När fattigdom, krig eller katastrofer gör världen 
kaotisk blir kyrkan, klassrummet eller utflykten 
en skyddad plats där mötet med varandra och med 
Jesus Kristus förvandlar. Dessa mötesplatser kan 
vara grunden för en väg ut ur fattigdom och skapa 
möjlighet att förändra och själv få styra över sitt 
eget liv.

Därför är årets internationella insamling så viktig. 
Tillsammans med våra missionärer och samar-
betskyrkor i flera länder skapar vi sådana mötes-
platser. I det här arbetet är du viktig. Ditt bidrag 
till Equmeniakyrkan gör skillnad, varje gåva spelar 
roll. Tack för det! Tillsammans kan vi sprida hopp i 
världen och bära Guds budskap vidare.

Ge en gåva till insamlingen

Tack för att du är med och stödjer vårt gemen-
samma internationella missionsarbete runt om i 
världen. Din gåva gör skillnad!

Swish: 900 32 86

Bankgiro: 900-3286

Bild: Katarina Linderborg
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Sörens dikt

Så var han då hemma igen 
I staden med sina gator och gränder. 
Vem var han – främling eller vän 
på orten där inte mycket händer? 

Från mun till mun spreds nyheten ut 
han är visst tillbaka, han – Josefs son. 
Och plötsligt tog fridfullheten slut 
var hade han fått sin predikogåva ifrån? 
Visheten och kraften förbluffade många 
han hade ju inte läst vid de lärdes bord 
ändå kunde han både öron och hjärtan fånga. 
Har han till lärare och profet blivit smord?

Så står han där i sin hemstads synagoga 
och bjöds upp att ur det heliga Ordet läsa. 
Hans ögon följde vart ord så noga 
men kommentaren fick känslorna att jäsa. 
Vad hade han läst, vad hade han sagt? 
Herrens Ande är över mig, jag bär fram glädjebud. 
Han påstår att han har Gudomlig makt 
att proklamera ett Nådens år från Herren Gud 
med frihet, helande och glädje, som Ordet sagt.

Du kyrka idag var hörs din genomträngande röst 
var är din kallelse, medveten och stark? 
Var finns ditt Gudomliga ord till livsfattigas tröst 
att befria de förtryckta att dansa på gudomliga mark. 
I krigens och katastrofernas smärtsamma tider får 
inte budskapet tystna om ett Nådens år 
när människor hemma och borta lider 
och hopplöshetens mörker helt förgår. 
När maktfullkomliga ledares hot om mera död 
förlamar i rädslor länders frihet och handlingskraft 
måste kyrkan i Guds namn bekämpa all nöd 
och ropa ut Ett nådens år, en längtan som alla haft.

Dikt: Sören Alnehill

Nåd över alla 
gränser

Bild: Ove Gustafson
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Hej, mitt namn är Jovita Häggmyr 
och jag skulle vilja beskriva mig 
utifrån tre livsfilosofier och det är 
de som har format mig till den jag 
är nu.

Nummer 1 - Vi, hela mänskligheten är en stor 
 familj, vi behöver varandra. Det finns ett ord-
språk på spanska som lyder så här: ”Idag 
för dig, imorgon för mig” 
Imorgon kan jag komma att behöva 
din hjälp, på samma sätt som du 
behövde min idag.

Nummer 2 - Gästfrihet och 
lyhördhet. Att öppna upp mig 
själv och mitt hem för andra. 
Som barn fick jag höra av min 
mor, varje gång det knackas på 
dörren ska jag öppna och tänka:  
”det kan vara en ängel på besök” och 
jag ska erbjuda, rum, omtanke och tid”. 
Jag värderar mötet med människor oav-
sett ålder, bakgrund eller bagage.

Nummer 3 - Guds nåd och kärlek. Att minnas den 
tro jag lärde mig som barn. 
Livet har både bra och mindre bra saker att erbjuda, 
men att veta om och ha en trygg plats hos Gud är en 
ovärderlig tillgång för alla.

Som fritidspedagog, elevassistent, förskollärare och 
lärare i spanska har jag erfarenhet att leda, arbeta 

och samarbeta med den yngre generationen. Min 
tid inom äldreomsorgen har lärt mig att bemöta den 
äldre generationen. Att improvisera och vara spon-
tan när det kör ihop sig är en styrka hos mig. Jag 
tycker om att lösa tekniska och mänskliga problem.

Mina stora intressen är att vara i naturen, prome-
nera i skogen, fiska, plocka bär och svamp. Umgås 
med familjen, vänner och nya bekanta. Jag är en 
fena på att laga mat på en spik. Jag tycker också 

om att röra mig i takt till musik. Jag har en stor 
familj: min man,  4 barn (varav 3 killar och 

1 dotter), deras pappa,  min svärson, 
1 barnbarn, 2 bonus-barnbarn och 

en amerikansk hårlös terrier som 
heter Frank.

Min personlighet har präglats av 
mina 28 år i Ecuador samt mina 27 
år här i Sverige. 
Jag har mina gener från Sydame-

rika och efter 27 år här i Sverige 
har jag blivit en ”härlig röra av två 

 kulturer”. Jag vill tillföra er mina idéer 
och visioner. Vi kan komplettera varan-

dra och vi kan hjälps åt att bygga vidare på vår 
levande församling.

Text: Jovita Häggmyr.

Jovita Häggmyr
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Nu står vi inför ett nytt år, både ett 
nytt kyrkoår och ett nytt kalender
år, 2023. Vi lämnar det som ligger 
bakom och sträcker oss mot det som 
ligger framför.

Förr i tiden brukade man lägga till orden ”i 
nådens år” när man skulle skriva ett nytt 
årtal. Man var medveten om att varje nytt 
år var att betrakta som en Guds gåva. Ja, att 

faktiskt varje sekund, varje andetag vi tar, är ett 
uttryck för Guds oerhörda och oförtjänta nåd. 

Vi lever i en mörk tid; med snabbt stigande infla-
tion, höga elpriser, rapporter om onda och besti-
aliska handlingar i krigsområden, pågående kon-
flikter i världens alla hörn, maktbegär, fattigdom, 
människor som lever i misär, förtryck och rasism, 
och inte minst oro över hur vår planet mår. Ja, lis-
tan kan göras lång. 

Vi lever också i en tid där jakten på bekräftelse och 
längtan efter att bli respekterade och älskade driver 
oss in i osunda livsvanor. Vi triggas till onödig kon-
sumtion, utlämnar oss själva till allmän beskådning 
i olika medier, vi söker tillfredställelse och försöker 
uppfylla våra begär och behov på alla möjliga och 
omöjliga sätt.

Varje sekund, varje andetag vi tar, är ett uttryck för 
Guds oerhörda och oförtjänta nåd. Vi förtjänar inte 
nåden och kommer aldrig att förtjäna den. Dels för 
att vi inför ett slutgiltigt domslut, genom det sätt vi 
har förvaltat vår jord, varandra och oss själva, har 
förtjänat ett tydligt och hårt straff. Men framför allt 
för att Guds oerhörda nåd inte fungerar så. 

Lydia Lithell fångade innebörden av Guds nåd i en 
fantastisk sång där slutfrasen är ”Det enda jag har 
att lita till en gång, det är Guds nåd, Guds gränslösa 
nåd”. Vi får komma ihåg, precis som Lydia skriver: 
att all jordisk berömmelse och glans slocknar, allt 
jag byggt av hö och strå det faller, all min synd blev 
sonad när Jesus dog för mig på Golgata. 

Vi vänder ett blad i historiens tidskalender, vi ser 
fram emot ett nytt år, ett nådens år. Vi sträcker oss 
mot löftet och ljuset, Guds ord ”Se, jag gör allting 
nytt”, och vi ber: 

Från evighet till evighet är du, Gud. Vi lämnar det 
som ligger bakom oss och sträcker oss i förtröstan 
mot framtiden. Vi ber om fred på jorden, fred med 
varandra och med hela din skapelse. I Jesu namn. 
Amen

Text: Monica R Sturzenbecker

Det enda som bär
Bild: Monica R Sturzenbecker


