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Identitet
August Strindberg, en av Sveriges 
mest namnkunniga författare, 
skrev i teaterpjäsen ”Ett Drömspel” 
(1902) om hur Guden Indras dotter 
steg ner till jorden för att uppleva 
människornas villkor. Där säger 
hon: ”Det är synd om människorna.” 
Strindberg upplevde att livet inte var lätt att leva; 
många händelser i livet smärtade honom. Som jag 
kan se av hans skrifter och dramer sökte han sin 
identitet. Han skrev om att vara rädd och ensam, 
trodde att ingen tyckte om honom och han längtade, 
längtade hem. Var längtan hem hans identitet?

Vi kan nog dela hans rubrik att det är synd om 
människorna. Aldrig förr har vi varit så splittrade 
och utsatta för influenser och idéer som nu. Från 
unga till äldre tycks det råda en identitetskris. Vem 
är jag? Vart är vi på väg? Vem visar vägen? Så söker 
man någon sorts balans i att vara sig själv nog. Jag är 
jag – det räcker.

Som kristen kryper osäkerheten också fram. ”Är du 
kristen”, ställs frågan ibland. Vissa svarar: ”Jag bor i 
ett kristet land eller?” Andra säger: ”Jag går i kyrkan 
ibland” och vissa säger ”Jag är frikyrklig”. Andra 
säger: ”Ja, det är jag, men jag kanske inte är så bra 
på att visa det”.

När vi läser vår bibel och följer evangelierna ser vi 
hur Jesus mycket tydligt säger vem han är. ”Jag är 
den gode herden”, ”Jag är vägen sanningen och livet”, 
”Jag och Fadern är ett”, och många andra uttalanden 
om hans identitet kan vi läsa om. Med den identite
ten mötte Jesus Paulus, då han som farisé förföljde 
den kristna församlingen och Jesus frågar varför 
han förföljde honom. Här identifierade Jesus sig 
med den kristna församlingen.

Efter detta möte och i öknens treåriga studier och 
meditation över sitt liv, fick Paulus en mycket stark 
identitetskänsla. I brevet till församlingarna i Gala
tien skriver han: ”Från Paulus, apostel, utsänd inte 
av människor eller genom någon människa utan av 
Jesus Kristus och Gud, Fadern, som uppväckt honom 
från de döda.” Gal.1:1.  Han fortsätter att tillrättavisa 
församlingarna för deras splittrade identitet. De 
ville vara kristna och hade mött Kristus i omvän
delsen, men samtidigt hade de blivit förvillade att 

bli judar i sitt levnadssätt under lagen. Han skriver 
då så här: ”Men om någon, vore det jag själv eller 
en ängel från himlen som skulle förkunna ett annat 
evangelium än det jag har förkunnat för er – förban-
nelse över honom…” Gal.1:8. Han visste vem han var 
och vem som sänt honom. Han hade en stark iden
titet.

Jag undrar hur det är med min och många andras 
identitet som kristna? Är det inte så att vara kristen 
och människa är att vara en odelad enhet. Där är 
vår identitet. Jag kan inte vara människa alltid och 
kristen ibland när det passar eller svider minst. 

Vad leder identiteten i Kristus 
till? 
Som jag ser det ger det oss kristna en ny syn på oss 
själva. I ett sammanhang där man presenterade sig 
som affärsman, läkare, lärare etc. svarade en person 
så här: ”Jag är ett unikt uttryck av Guds kärlek”.  
Att vila i den positionen är tryggt.   
Därifrån kan man sedan se på sina medmänniskor 
som just medmänniskor. Med och inte mot. Man 
vill presentera sin allra bästa vän och livräddare för 
andra. Man ser på sin familj, arbetsgemenskap eller 
församlings gemenskap på ett annat sätt. Ansvaret 
i det  samhälle man bor i får ett tydligare fokus, och 
synen på Guds underbara skapelse som ett värde 
att förvalta och inte enbart att utnyttja i egoistiskt 
syfte. 

I mångt och mycket är det synd om människorna 
som förlorat sin identitet eller som har fått den 
förvriden. Att vara kristen och kyrka idag är att vara 
en stark motrörelse mot ondska, uppgivenhet, pass
ivitet och egoism. Att visa på honom som är Vägen 
Sanningen och Livet, där är vår identitet.

På August Strindbergs gravsten på Solna norra 
gravplats står skrivet som en kraftfull identitets
förklaring: ”O Crux, Ave Spes Unica, (O Kors, var 
hälsad, mitt enda hopp)!”

Till sist, läs och meditera över Paulusordet i Efesier
brevet 4:16, ”Jag uppmanar er alltså, jag som är en 
fånge för Herrens skull, att leva värdigt er kallelse, 
alltid ödmjuka och milda. Ha fördrag med varandra 
i tålamod och kärlek. Sträva efter att med friden som 
band bevara den andliga enheten: en enda kropp och 
en enda ande, liksom ni en gång kallades till ett och 
samma hopp. En är Herren, en är tron, ett är dopet, 
en är Gud och allas fader, han som står över allting, 
verkar genom allt och finns i allt”.
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Från säck och aska till det nya livet
Betaniakyrkan och Betlehemskyrkan tar ett helhets
grepp om hela perioden från Askonsdag till Annan
dag Påsk.  
Vi kommer att låta Johannesevangeliet stå i cent
rum och leda oss fram steg för steg genom hela den 
perioden. På Askonsdagens kväll samlas vi under 
temat Bön och Fasta för att förbereda oss för faste
tiden 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 fängslas. 
Långfredagens gudstjänst tar oss med i det drama som utmyn
nade i Jesu död på korset. 

På påskdagen får vi mötas av att ljuset åter lyser och har segrat över 
döden. Då får vi också möjlighet till dopförnyelse, den som vill får korsets 
tecken i vatten tecknat på sin panna. Askan från Askonsdagen blir borttvättad, ett 
nytt liv har börjat. På Påskdagens eftermiddag 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 22 februari  
Betaniakyrkan 18.00  Andakt, Katarina Linderborg, Monica R Sturzenbecker, Jovita Häggmyr

Skärtorsdag 6 april  
Betlehemskyrkan 18.00  Getsemanestund, Katarina Linderborg, Jovita Häggmyr

Långfredag 7 april  
Betaniakyrkan 10.00  Långfredagsgudstjänst. Monica R Sturzenbecker, Roger Samuelsson

Påskdagen 9 april 
Betlehemskyrkan  10.00  Påskdagsgudstjänst. Katarina Linderborg, Monica R Sturzenbecker  
    gemensam kör under ledning av Kersti EsselwallSmårs   
Stortorget   14.00  Påskdagsgudstjänst 

Annandag påsk 10 april 
Equmeniakyrkan  18.00  Gudstjänst. Monica och Fredrik Sturzenbecker 
Närkes Kil   



Klimatfasta
Askonsdagen den 22 februari inleds fastan i år och 
avslutas på Påskafton den 8 april. I år är temat för 
fastan För världens skull och Equmeniakyrkan kom
mer att varje dag presentera ett böneämne och vi 
utmanas att haka på en rörelse av bönepromenader. 
Vandra 30 minuter i samtal med Gud – för världens 
skull. Om du inte orkar gå, ta en extra stund i bön 
för världens skull. 

I övrigt ligger även föregående 
års tre teman kvar:  
Tiden, Tallriken, Transporten. 
Är det något av detta du kan 
avvara/dra ner på för att få mer 
tid med Gud eller för klimatets 
skull?

Mitt klimattips - på tåg genom 
Europa
2018 bestämde jag mig för att resa med tåg istället 
för flyg inom Europa. Sedan dess har jag rest både i 
jobbet och privat till bland annat Tyskland, Neder
länderna och England. Men också åt annat håll, till 
norra Italien. Resan blir dyrare än med flyg, det 
går inte att komma ifrån. Och visst tar resan till de 
flesta av dessa platser lite längre tid. Men å andra 
sidan är resan med tåget inte bara en transport utan 
också en del av upplevelsen och jag älskar det! Att 
se hur landskapet förändras utanför fönstret ger tid 
till själen att hinna förstå att jag är på väg mot en ny 
plats. Upplevelsen börjar när jag låser ytterdörren 
hemma. Till sommaren planerar jag för en resa till 
Guernsey i engelska kanalen, via färjan från Cher
bourg, Frankrike.

Jag ska villigt erkänna att jag var nervös inför 
min första resa. Hur skulle alla byten gå? Men de 
erfarenheter jag samlat på mig har gjort mig allt 
mindre nervös. Till skillnad från vad som händer 
vid ett missat byte i Sverige är mina erfarenheter av 
samma händelse i Europa att det löser sig med hjälp 
av hjälpsam och närvarande tågpersonal. Jag har 
alltid rest med ett mål i sikte. Men sen finns ju ock
så möjligheten att köpa en biljett som tillåter mig att 
besluta allteftersom vart resan bär. En traditionell 
tågluff där resan verkligen är målet. Hur skulle du 
vilja använda tåget för att uppleva Europa?

Information om färdbiljetter och tågtider i Europa 
kan du hitta via www.interrail.se. 

Pilgrim
Pilgrimsgudstänst  
Söndagen den 26 mars kl 16 firar vi gudstjänst i 
Betlehemskyrkan med temat Jag är en pilgrim. 
Efter gudstjänsten inbjuds du som vill till en kor
tare vandring och samtal utifrån det som sagts i 
gudstjänsten. Vi väljer vandringslängd efter de som 
deltar i vandringen.

Pilgrim i parken 
Torsdagskvällar i maj kl 1920 gör vi en vandring 
i stadsparken. Vi kommer att tala om TID under 
dessa vandringar. 

Pilgrim i stan 
911 juni kommer del 1 av Pilgrim i stan att anordnas 
med utgångspunkt från Betlehemskyrkan. Det är 
tionde året som vi ordnar detta och det kommer vi 
att uppmärksamma med festlig buffé på lördags
kvällen. Temat för i år är Ensamhet – Gemenskap 
och tillresta gäster är Kerstin Enlund, Lisbeth 
Gustafsson och Ulf Schöier. Dessutom medverkar 
Monica R Sturzenbecker och Katarina Linderborg. 
Del 2 blir 1517 september med utgångspunkt från 
Längbro kyrka. 

Kulturvecka i Betania
22–28 april låter vi kulturen få lite extra fokus i 
Betaniakyrkan. Vi inleder med Kulturafton lördag 
22 april med bland annat vernissage och utställning 
av Betaniaakvarellen.  Söndag 23 april 10.00 samlas 
vi till gudstjänst som innehåller olika kulturinslag, 
bland annat medverkar kören Voxette med sång. 
Under veckan som följer blir det ”Kaffe på maten” 
och Stickcafé med gäster, Läsarsångernas kväll och 
”prova på stund” med Betaniaakvarellen. Ta med 
en vän eller kom på egen hand till Betaniakyrkans 
kulturvecka!

Bild: Katarina Linderborg

Text: Karin Gustafsson
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Kvällsmat för barnfamiljer 
Vardagarna är ofta fyllda av skola, arbete och fri
tidsaktiviteter. Det kan vara svårt att ordna kvälls
mat när alla är trötta och hungriga. Vi vill hjälpa till 
att underlätta vardagen för barnfamiljer och serve
rar därför kvällsmat en tisdag i månaden.

Barnfamiljer är välkomna till kvällsmat i Betania
kyrkan kl.17.00 tisdagar 28 mars, 25 april, 23 maj.

Vi äter kvällsmat tillsammans och avslutar med en 
kort andakt. 
Kostnaden för maten är 40 kr för vuxen och 20 kr 
för barn, max 150 kr/familj. Anmälan senast sön
dagen före aktuellt datum till monica@betaniakyr
kan.se

Hemester på Uskavi vecka 26
26 juni – 2 juli har Betlehemskyrkan ansvarsvecka 
på Uskavi med temat Vårda vår jord, och vi hoppas 
att det kan bli en variant av församlingsläger. Vi har 
redan nu preliminärbokat Kolstugorna (3 st) för att 
de som inte vill åka fram och tillbaka ska kunna bo 
över. Det finns fyra bäddar fördelade på två rum 
i varje stuga, allrum med kök, dusch och toa och 
en stor härlig altan. Fundera över vem du vill dela 
stuga med, vilka dagar du vill bo där och meddela 
Betlehemskyrkans expedition så snart som möjligt 
så pusslar vi ihop ett bra schema. Först till kvarn…
Kolstugorna kostar 6800:/vecka. 
Om du åker bil fram och tillbaka, passa på att fylla 
bilen med grannar och vänner. 

Vad händer då den här veckan? 
Vi planerar att ha kvällsandakt varje kväll, måndag 
– lördag, och ett programinslag/dag. Det vi planerat 
är bl.a. en presentation av Uskavi med historik om 
gården, stickcafé och att lära sig mer om hållbar
het, ett par pilgrimsvandringar, Upptäck Nu, besök 
av trollkarlen Mr Goran, konsert på lördagen med 
Kersti EsselvallSmårs och gudstjänst på söndagen 
där Katarina Linderborg predikar. Håll utkik efter 
mer information.

Upptäck Nu!
I vår inbjuder vi barn tillsammans med vuxna att 
upptäcka Påskens berättelse 1 april och Balansens 
betydelse 13 maj. Upptäck Nu! håller på kl 1013 
och aktiviteterna anpassas efter de som deltar. Var 
och en tar med matsäck och det finns möjlighet att 
grilla. Var vi träffas kommer det mer information 
om, men boka in datumen redan nu. Bild: Katarina Linderborg
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För ungefär 35 år sedan var jag med och 
skrev ett underlag för samtal om ekumenik 
inom dåvarande Örebromissionen (nu
mera Evangeliska frikyrkan). Skriften fick 

titeln: Kristen enhet – Guds gåva och vår kallelse. 
I den rubriken sammanfattade vi vår övertygelse: 
Enheten mellan kristna är given genom att vi alla 
hör till Kristus (Rom 12:35). Den är samtidigt en 
kallelse att arbeta med. Den behöver konkretiseras 
i livet tillsammans genom att vi samtalar om olika 
frågor och utmaningar för tro och liv och framför 
allt genom att vi älskar varandra för att världen ska 
tro (Joh 17:21). I kärleken till Kristus och varandra 
kan vi söka oss framåt till en större gemenskap och 
ansvarig tjänst i världen. Vi kan samtidigt leva med 
att vi tänker och tycker olika i en hel del frågor.

Att vi tänker olika bör därför inte vara ett hinder i 
ekumeniken eller i församlingen. Tvärtom, genom 
att lyssna till vad andra kristna tänker kan vi lära 
oss mer om livet och tron. För tillfället finns en 
riktning inom ekumeniken som kallas ”Receptiv 
ekumenik”, där målet är att lyssna till andra med 
frågan: Vad kan jag lära mig av de synsätt och prak
tiker som andra kyrkor har? Kanske man kan kalla 
det en lyssnandets ekumenik.

Då inser man också att talet om ”klassisk kristen 
tro” och ”kristenheten i alla tider och i hela världen” 
är både ohistoriskt och tveksamt. Kristen tro har 
sin utgångspunkt i det Gud uppenbarat om Jesus 
och frälsningen. Men hur detta ska förstås och ut
tryckas har bearbetats genom hela kyrkans historia 
inom de ramar som språk har gett. Olika kyrkliga 
traditioner har blivit följden.  
Såväl Romerskkatolska kyrkan som andra samfund 
är till exempel genom Kyrkornas världsråds Faith 
and Order kommission delaktiga i samtal kring 

detta. Flera viktiga dokument har publicerats i det 
sammanhanget. 1982 publicerades det sk BEM
doku mentet Tro nattvard och ämbete som är ett 
banbrytande arbete och som har följts av flera.

Allt detta är exempel på att oenighet kring enskil
da frågor inte behöver innebära att man ”seglar 
bort” från den övriga kristenheten. Att Evangeliska 
frikyrkan nu har en arbetsgrupp som under några 
år ska samtala om homosexualitet och samkönade 
relationer är ett bra sätt för en rörelse att diskutera 
en aktuell etisk utmaning. Att jag själv och några 
fler argumenterat bejakande i frågan om samkönade 
relationer är en del i det pågående samtalet, som 
också berör andra kyrkor och församlingar. Visst 
kan det vara smärtsamt att göra omprövningar av 
sådant som man ansett vara givet och självklart, 
men det har skett förr (tänk omgifte efter skilsmässa, 
kvinnligt ledarskap, synen på styrelseformer mm). 
Samtalen har pågått och pågår i och mellan kyrkorna.

2009 infördes rätten till vigsel för samkönade par i 
svensk lag. Visst var det en påfrestning på ekume
niken när Svenska kyrkan bejakade detta. En del 
varnade för att ekumeniken i Sveriges kristna råd 
skulle gå sönder. Så har dock inte blivit fallet. Våra 
kyrkliga ledare fortsätter att tillsammans glädjas 
åt enhetens gåva i Kristus och samtidigt ta ansvar 
för kallelsen att älska varandra för att världen ska 
tro och leva. Ekumenik handlar djupast om vänska
pen i Kristus och insikten att vi som kristna har ett 
gemensamt uppdrag att tjäna Gud i den värld som 
Gud älskar.

Text: Björn Cedersjö, ordförande ÖKR

Att leva tillsammans 
med olika teologiska 

värderingar
Bild: Ove Gustafsson
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Upptäck 
Romarbrevet
Bibelstudier i 
 Betaniakyrkan under 
våren 2023

Under ett antal tisdagar i vår kommer vi att studera 
Romarbrevet. Det hör till ett av de mest centrala 
breven som Paulus författat. Det var i läsningen av 
Romarbrevet som Luther blev övertygad – allt av 
nåd genom tro, vilket sen blev startskottet till refor
mationen. 

Wesley, på 1700talet, blev omvänd när han hörde 
en predikan över Romarbrevets budskap. Kyrkof
adern Augustinus, på 300talet, och många andra 
har påverkats djupt av brevet. Orden om ”munnens 
bekännelse” och ”hjärtats tro” har väglett många 
människor till kristen tro.

I Romarbrevet brottas vi med svåra frågor om 
Israels framtid och den kristna kyrkans relation till 
samhället. Här väcks också en stark längtan efter 
andlig mognad och levande framtidshopp.

Roger Samuelsson, pastor och leg psykoterapeut, 
kommer att leda oss genom Paulus brev till försam
lingen i Rom. Vi kommer långsamt vandra framåt 
genom brevet, vers för vers, och tillsammans får vi 
samtala om de tankar som texten väcker hos oss. 

Vi träffas 18.3019.30 följande tisdagar: 

14 mars (Rom 1:117) 
21 mars (Rom 1:1832) 
4 april (Rom 2:1–29)

2 maj (Rom 3:1–20) 
16 maj (Rom 3:2131) 
13 juni (Rom 4:1–25)

Heligt men delat land
Israel-Palestina, landet där Jesus verkade, är ett 
fantastiskt land med underbara människor. Det 
är också ett land som präglats av konflikt mellan 
israeler och palestinier under lång tid och där 
våldet nu återigen trappas upp. 

Lars-Inge och Marianne Claesson bodde tre år 
i Jerusalem då Lars-Inge var direktor på Bildas 
studiecenter där, bl.a. när Betaniakyrkan och 
Betlehemskyrkan hade sin senaste studieresa 
till Israel-Palestina. Torsdagen den 30 mars kl 19 
kommer de till Betlehemskyrkan för att berätta 
om sina erfarenheter från det heliga landet.  

Fri entré. Servering.

Bild: Fredrik Sturzenbecker



Program
Betaniakyrkan mars - maj 2023
Betaniakyrkan mars – maj 2023 

Mars 
3 fre 18.00  Världsböndagen Bön i kyrkan och fika i församlingsvåningen 
5 sön 10.00  Nattvardsgudstjänst i Betlehemskyrkan. Katarina Linderborg, Paul Enlund,  
     Kören, Kersti Esselwall-Smårs, Anna Maria Hedin 
   17.00  Lovsångskväll. Fredrik Sturzenbecker, Ingela Hackéll 
12 sön 14.30 Församlingsforum. Samtal om vår vision och ekonomi 
  17.00 Gudstjänst för små och stora. Jovita Häggmyr, Monica R Stuzenbecker, Betaniabandet 
14 tis 18.30 Upptäck Romarbrevet – bibelstudium med Roger Samuelsson 
18 lör 10.00 Sångandakt på Klosterbacken med Betaniasångarna. 
19 sön 10.00 Nattvardsgudstjänst. Roger Samuelsson, Kristina Mattsoff 
21 tis 10.00  Närkepoeterna   
  14.00  Sångstund på Norrby Senior med Betaniasångarna 
  18.30 Upptäck Romarbrevet – bibelstudium med Roger Samuelsson 
26 sön 10.00 Gudstjänst. Ann-Louise Holmlind, Roger Samuelsson, Eva Samuelsson 
28 tis 17.00 Kvällsmat för barnfamiljer 

 
April 
2 sön 17.00  Lovsångskväll. Monica och Fredrik Sturzenbecker 
4 tis 18.30 Upptäck Romarbrevet – bibelstudium med Roger Samuelsson 
6 – 10  Påskveckan – se separat program 
15 lör 09.30 Seminariedag Färdplan ”Dela tron vidare” i Hagakyrkan 
16 sön 10.00 Gudstjänst i Hagakyrkan. Monica R Sturzenbecker, Anna Lena Evehäll, Gott och blandat 
  17.00 Gudstjänst för små och stora. Jovita Häggmyr, Lennart Davidsson, Betaniabandet 
18 tis 10.00  Närkepoeterna  
  14.30  Sångstund på Norrby Senior med Betaniasångarna. 
  18.30  Församlingsforum om diakoni  
22 lör 10.00 Sångandakt på Klosterbacken med Betaniasångarna. 
  17.00 Kulturafton 
23 sön 10.00 Gudstjänst med kultur i fokus. Lennart Davidsson, Paul Enlund, kören Voxette 
25 tis 17.00 Kvällsmat för barnfamiljer 
30 sön 10.00 Gudstjänst. Paul Enlund, Gunilla Olausson 
 

Maj 
2 tis 18.30 Upptäck Romarbrevet – bibelstudium med Roger Samuelsson 
7 sön 10.00 Nattvardsgudstjänst i Betlehemskyrkan. Katarina Linderborg, Roland Thapper 
  17.00 Lovsångskväll. Anders Sundström ”Open Doors”, Noomi Bjerså, Monica och Fredrik Sturzenbecker 
9 tis 18.30 Församlingsmöte  
14 sön  17.00 Gudstjänst för små och stora. Jovita Häggmyr, Ingela Hackéll, Betaniabandet 
16 tis 10.00 Närkepoeterna 
  14.30 Sångstund på Norrby Senior. Betaniasångarna 
  18.30 Upptäck Romarbrevet – bibelstudium med Roger Samuelsson 
18 tor 07.00 Kristi himmelfärdsdag Gökotta vid Venastugan. Monica R Sturzenbecker, Carl Sjösvärd-Birger 
20 lör 10.00 Sångandakt på Klosterbacken. Betaniasångarna 
21 sön 10.00 Nattvardsgudstjänst. Lennart Davidsson, Kristina Mattsoff 
23 tis 17.00 Kvällsmat för barnfamiljer 
28 sön 16.00 Nattvardsgudstjänst i Betlehemskyrkan. Katarina Linderborg, Kören, Kersti Esselwall-Smårs,  
   Bk blås. Fest i Sturegården med avtackning av Katarina. 
 

Varje vecka: 
Tisdag 10.00 Promenad i närområdet 14.00 Stickcafé (ojämna veckor) 18.00 Vesper  
Torsdag 08.30 Morgon med Gud, 11.30 Sopplunch, 19.00 Pilgrim i parken (från 4 maj) 
Fredag 09.30 Småbarnscafé 13.00 Betaniaakvarellen  
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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

Betlehemskyrkan mars – maj 2023 

Mars 
5 sön 10.00  Nattvardsgudstjänst. Katarina Linderborg, Paul Enlund,  
     Kören, Kersti Esselwall-Smårs, Anna Maria Hedin 
12 sön 10.00 Gudstjänst. Katarina Linderborg, Gustaf Andreasson 
14 tis 14.00  Berättelsen om hur man hanterade koleraepidemin 1834. Håkan Henriksson 
19 sön 10.00 Nattvardsgudstjänst i Betania, Roger Samuelsson, Kristina Mattsoff 
26 sön 16.00 Temagudstjänst om pilgrim. Katarina Linderborg, Niklas Eriksen.  
   Efter gudstjänsten Vandring och Samtal 
28 tis 13.30 Utan religiösa glasögon 
30  tor  19.00 Heligt men delat land Lars-Inge och Marianne Claesson 

 
April 
1 lör 10.00  Upptäck nu! – Påskens berättelse  
2 sön 10.00  Gudstjänst. Katarina Linderborg, Hanna-Karin Lundblad, Roland Thapper 
6 – 10  Påskveckan – se separat program 
11 tis 14.00 Berättelsen om Örebro kommuns miljöpolicy. Sara Andersson 
15 lör 09.30 Seminariedag Färdplan ”Dela tron vidare” i Hagakyrkan 
16 sön 10.00 Gudstjänst i Hagakyrkan. Monica R Sturzenbecker, Anna Lena Evehäll, kören Gott och blandat 
22 lör 19.00 Konsert I evig tid i Askers kyrka 
23 sön 11.00 Musikgudstjänst I evig tid. Katarina Linderborg, kör, Kersti Esselwall-Smårs 
25 tis 13.30 Utan religiösa glasögon 
30 sön 10.00 Gudstjänst. Katarina Linderborg, Anna Maria Hedin 
 

Maj 
4 tor 19.00 Pilgrim i parken start för terminen 
7 sön 10.00 Nattvardsgudstjänst. Katarina Linderborg, Roland Thapper 
11 tor 19.00 Pilgrim i parken  
13 lör 10.00 Upptäck Nu! – Balansens betydelse 
14 sön  10.00 Gudstjänst. Katarina Linderborg, MajLis Morhed Hultvall, Reidun Carlsson. Församlingsmöte 
21 sön 10.00 Nattvardsgudstjänst i Betania. Lennart Davidsson, Kristina Mattsoff 
25 tor 19.00 Pilgrim i parken  
28 sön 16.00 Nattvardsgudstjänst. Katarina Linderborg, Kören, Kersti Esselwall-Smårs, Bk blås. 
   Fest i Sturegården med avtackning av Katarina. 

 
Varje vecka: 
Måndagar 15.00 Klimatcirkel (ojämna veckor) Liv och Tro (jämna veckor) 
Tisdagar 10.00 Äntligen Tisdag! Lunchbön och lunch (t.o.m. april) 
Onsdagar 15.30 Engelkören, 17.30 Bk blås, 19.30 Kören 
Torsdagar 19.00 Pilgrim i Parken (från 4 maj) 
 
 

Betlehemskyrkan mars - maj 2023
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”Färdplan – Enhet och 
Identitet”

Equmeniakyrkans fem församlingar i Örebro 
stad kommer att träffas fyra lördagar under 
2023 för att samtala utifrån kyrkoledarbre
vet ”Färdplan”. Lördagen den 4 februari var 

vi drygt 50 personer som samlades för ett första 
samtal och vårt tema för dagen var ”enhet och iden
titet”.

Vi började med att knyta an till våra rötter genom att 
se filmen ”Frikyrkans historia”. Även den som sett 
filmen förut hittade en hel del nya infallsvinklar för 
dagens samtal. Pastor Katarina Linderborg gav oss 
sedan en ”språngbräda” in i ämnet. Med utgångs
punkt från Joh 17:2123 och genom en resumé över 
våra församlingars ursprung kopplade hon dagens 
tema till vårt lokala perspektiv. Katarina konstate
rade att ”Det finns mycket som har förändrats sedan 
våra kyrkor byggdes och våra församlingar bildades. 
Världen, staden, livet, församlingen, vi, förändras 
hela tiden och det gäller att hitta vad det är som 
människor längtar efter idag. Förnyelsearbete är 
något som ska pågå ständigt. Det blir man aldrig 
klar med, för samhället runt omkring oss förändras, 
vi förändras, världen förändras.”

I kyrkoledarbrevet står det bland annat ”Försam
lingen som Kristi kropp behöver inkarneras i varje 
tid och på olika platser. Kontexten behöver få 
påverka församlingens uttryck.”[]”Vår kallelse är 
att vara kyrka i sin tid”. Utifrån detta uppmanade 
Katarina oss att fundera över: ”Vilka behov finns det 
runt Haga? Vasa? Betel? Betania? Betlehem? Vad är 
unikt för varje församling i det område den finns 
och vad skulle vi kunna göra så mycket bättre om vi 
samarbetade mer? När vi nu är fem församlingar 
som ska samtala om vår enhet och identitet idag så 
har vi olika profil på vår verksamhet. Att predika 
evangelium gör vi på många olika sätt, och det sker 
inte bara en timme på söndagen då vi firar guds
tjänst utan alla andra dagar också. Allt vi gör och är, 
är våra sätt att leva ut evangeliet i den tid som nu är. 
Låt oss inte glömma det! Det ena sättet är inte bätt
re än det andra. Vi gör det som vi är bra på, men det 
betyder inte att vi står i konflikt till eller konkurre
rar med varandra. Tillsammans predikar vi om Jesu 
kärlek till människorna i Örebro.”

Efter Katarinas inledning samtalade vi i mindre 
grupper utifrån några frågor som är kopplade till 
”Färdplan”. Här följer några exempel på frågor och 
vad som kom fram i samtalet.

Vad är styrkan i den församling du brukar gå till?
God gemenskap, Kärlek, värme och tolerans, Diakoni 
– möte i vardagen, Vilja att vara en röst i det klimat 
som råder, Dela tro och tvivel med andra

En av Equmeniakyrkans styrkor är vår bredd och 
mångfald. Hur ser vårt centrum ut? Vad måste vi 
vara överens om? Hur kan vi klara av olika ut
tryckssätt? 
Jesus, Vår tro, Samhället är spretigt – Bibelns ord 
förenar, Missionsbefallningen

Vad är det att dela livet ”som det är” i församling
en? Hur firar vi gudstjänst som svarar på männi
skors existentiella frågor och behov? 
”Gudstjänst” är mer än söndag kl 10 eller 11, Vi behö-
ver vara en plats som berör på djupet

Nästa seminariedag är 15 april i Hagakyrkan.  
Pastor Frida Blomberg är dagens gäst och hennes 
fråga till oss är ”Längtar du efter att dela tron, på ditt 
sätt i din vardag?” Gud vill använda dig där du står, 
på ditt sätt. Funderar du på vad tron vill med dig och 
ditt liv? Vill du återupptäcka skatten i ditt liv?

Välkommen till nästa samling i Hagakyrkan och 
fyra studietillfällen efteråt. 

Text: Katarina Linderborg, Monica R Sturzenbecker

Bild: Fredrik Sturzenbecker
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Vad är Betlehems-
kyrkans DNA?
Vad är det som gör att församlingar har så olika 
uttryckssätt för evangeliet? För evangelium det vill 
vi alla förmedla! 

I Betlehemskyrkan har förundran inför skapelsen 
funnits med länge, bland annat genom ett stort 
scoutarbete där scouterna i enlighet med scoutla
gen ”Lär känna och vårda naturen.” Ansvaret för 
medmänniska och skapelsen har medfört att vi 
länge serverat Fairtrade kaffe och te, och alltefter
som fler och fler Fairtradevaror blivit tillgängliga i 
affärerna har det varit naturligt att i första hand väl
ja dessa vid inköp, både till församlingen och privat. 

Idag kallar sig Betlehemskyrkan ”pilgrimskyrka” 
där vi vill att pilgrimens nyckelord; enkelhet, de
lande, långsamhet, bekymmerslöshet och frihet 
ska vara vägledande för våra liv. Så vad innebär det 
att leva enkelt? Vad innebär delande när reklamen 
överfaller oss var vi än går och uppmanar oss att 
köpa egna saker? Vad innebär det att leva långsamt 
i en tid när allt snurrar på fortare och fortare? Vad 
innebär bekymmerslöshet när det varje dag talas 
om skjutningar och sprängningar i vårt land och 
när kriget i Ukraina fick oss att se att tillvaron kan 
förändras över en enda natt, och vad innebär frihet?

Vi är pilgrimer inte därför att vi går med våra fötter 
utan för att vi är en församling som vill erbjuda 
mötes och rastplatser på livets vandring, som kan 
hjälpa oss förstå yttre och inre förändringar under 
livet. Genom vandringsmotivet kan vi upptäcka livet 
och tron, och med det som grund förtydliga försam
lingens ansvar för hållbar utveckling, diakoni samt 
lokala och globala rättvisefrågor

Bibeln utmanar oss i samhällsfrågor om hur vi kan 
utveckla världen till en mer rättvis plats, och om 
hållbar utveckling i miljö och livsstilsfrågor. Vi vill 
leva hoppets liv i Jesu efterföljd i kamp mot likgiltig
het och övergrepp mot människa och natur.

En vandrares bön som vi i Betlehemskyrkan vill leva 
med och i: Med Kristus får vi bege oss på färd i yttre 
och inre landskap. Överallt och genom allt går han 
med oss. Han har lovat att vara med oss alla dagar. 
Han som redan varit där vi är, vet vägen. 
Hjälp oss att se vilka vägar som är våra. Gud, i dina 
händer överlämnar vi oss själva, varandra och dem 
vi möter på vägen. Herre, visa oss din väg och gör oss 
villiga att vandra den. Amen

 
Text: Katarina Linderborg

Betaniakyrkan –  
En stadsdelskyrka på 
norr
En söndag i början av januari 1897 samlades några 
ungdomar från Betelkyrkan till stugmöte på ”Läng
brogärdet”. De såg att det fanns stora barnaskaror 
och upplevde en kallelse att göra något för dessa 
barn, som levde både i en social och andlig fattig
dom. Redan en vecka senare, den 10 januari, star
tade ungdomarna en söndagsskola. Annandag påsk 
1899 invigdes Betaniakapellet och kom snart att 
kallas ”Den himmelska ladan”. Söndagsskolan flyt
tade in i Betaniakapellet och år 1900 var 227 barn 
inskrivna. 1937 bildades Ebeneserförsamlingen, 
numera Equmeniakyrkan Betania Örebro. Under 
1938 och 1939 övertog församlingen all verksamhet 
som Betelkyrkan bedrivit i Betaniakapellet.

Social och diakonal verksamhet är Betaniakyr
kans rötter, vilket har präglat vår församling ända 
fram tills idag. Detta har bland annat lett fram till 
våra soppluncher och beslutet att 2023 anställa en 
diakon. En viktig utveckling som församling skedde 
när Svenska Frälsningsarméns kår här i Örebro blev 
en del av vår gemenskap. Genom detta förstärktes 
vårt sociala och diakonala fokus än mer. 

Vår församling har även utvecklat ett gudstjänstliv 
där olika former av bön kommer till uttryck. Förut
om söndagens gudstjänst samlas vi regelbundet till 
Vesper på tisdagar samt morgonbön och lunchbön 
på torsdagar. Återkommande stunder för bön ger 
möjlighet att hitta och hålla fast vid ovärderliga heli
ga vanor. Med bönen som grund bärs vi av Gud som 
gemenskap men också i våra personliga liv.  

Vårt DNA och församlingens vision är att vi vill vara 
en stadsdelskyrka med Jesus i centrum, öppen och 
tillgänglig för alla. Vi vill vara en församling som i 
allt den gör vill göra Jesus känd och som ständigt 
vill fördjupas i en kärleksfull gemenskap.

Text: Monica R Sturzenbecker
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Jakten på det 
som egentligen 
inte existerar 

Bild: Ove Gustafsson
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Efter många år i lokal församling arbetar 
jag nu som regionsamordnare för Equme
nia Svealand. När jag fick möjlighet att 
titta på församlingens struktur och arbe

te på distans såg jag hur arbetet kring barn och 
unga nästan upplevdes som ett rullband. Vi var 
en församling som var starka och strukturerade 
på barn och ungdomsverksamhet upp till ca 17–18 
års ålder, men sen blev det svårare.  I den åldern 
handlar frågorna mycket om vem man är, hur får 
jag ihop detta med tro i det liv som pågår. Och just 
där, ”släppte vi taget” om de Unga vuxna, och det 
var inte givet vart de skulle ta vägen.

2011 kom en stor undersökning som heter ”You 
lost me” som byggdes på 1000tals intervjuer med 
unga som vuxit upp i kyrkan men av olika anled
ningar inte var med längre. Stora delar av den 
gruppen menade att det inte var ett aktivt beslut 
att lämna församlingen utan det bara blev så i 
samband med att man flyttade, började plugga 
eller arbeta. 2015 gjorde vår egen kyrka en enkät
undersökning där de som deltog i enkätundersök
ningen var aktiva i en förening och/eller försam
ling tillhörande Equmenia/Equmeniakyrkan när 
de var 13  18 år. Enkätundersökningar, uppsatser 
och forskare ger oss goda underlag gällande Unga 
vuxna. 

Idag är det först i 
30årsåldern som man 
börjar ana vem man är 
och hur tron kan vara 
en del av vardagen. 
Vad händer då med oss 
som församling om vi 
börjar släppa taget om 
de unga kring 17–18 års 
ålder och det är över 10 
år kvar i deras sökan
de? Unga vuxna är en 
generation som gärna 
möter äldre generationer för att höra och lyssna 
på människors erfarenhet av både liv och tro. Att 
få ha en given plats där man får ställa frågor och 
får möta människor som är beredda att stanna 
kvar och lyssna tills man har pratat klart. Hur kan 
mötesplatser se ut för olika generationer i våra 
församlingar? Vilka finns redan?

De sista åren har Equmenia ordnat retreater för 
Unga vuxna. Det har varit platser där vi följer fas
ta bönetider under dagen, erbjuder seminarium, 
bibelreflektion, samt ger möjlighet att gå åt sidan 
för att ana hur Gud möter oss mitt i livet som 
pågår och i våra frågor och erfarenheter. Genom 
många samtal tycker jag mig börja ana att det här 
är en generation som lever mycket i jämförelse. 

Vad gör jämförandet med oss människor? Jo, det 
skapar en rädsla av att inte få tillhöra och det skapar 
en prestationsvilja att leva upp till ett ideal som 
man egentligen inte vet vad det grundar sig i. Det 
läggs mycket tid på att upptäcka vem man är och 
det ges även stor frihet i att försöka lista ut det på 
egen hand. Om det mesta i tillvaron handlar om 
jämförelser, hur ser då gudsbilden ut? Är det också 
en plats som ska förtjänas att få vara på? Hur ser en 
sådan relation ut mellan en människa och Gud? Hur 
kan vi nå ut med budskapet att vi som människor är 
älskade först? Älskade oavsett! I bibelns berättelser 
är det ofta ett kämpande folk som träder fram, men 
som möter en närvarande Gud där de befinner sig. 

Vi lever i en tid och i en anda som talar om att vi 
existerar genom att synas, höras, läggas märke till.  
Magnus Malm har skrivit om jakten på det som 
egentligen inte existerar:

Jakten på allt jag inte är – som kan skapa skam över 
vem jag är. 
Jakten på allt jag inte har – som kan skapa djupa 
begär. 
Jakten på allt som inte har hänt – som kan skapa 
djup rädsla. 
 
Magnus kallar detta för ”jakten på ett luftslott som 

egentligen inte existerar men 
som tar mycket av vår tid”. 

Vem är jag då när ingen ser mig, 
eller lägger märke till mig? Jo, 
GUDS ÄLSKADE BARN!  
Mitt i det liv som pågår möter vi 
en levande, längtande Gud som 
vill relation med oss. Försam
lingen är en vacker plats för oss 
människor att kunna mötas oav
sett ålder, där vi får dela tro och 
liv tillsammans. Där vi får vila 
på den kristna bekännelsen och 
Guds närvaro genom sin  helige 

Ande. Låt oss fortsätta bära detta tillsammans och 
förundras över hur det på olika sätt också blir syn
ligt!

Text: Anna Gustavsson
regionsamordnare Equmenia Svealand

Jakten på allt jag inte är – 
som kan skapa skam över 
vem jag är.

Jakten på allt jag inte har – 
som kan skapa djupa begär.

Jakten på allt som inte har 
hänt – som kan skapa djup 
rädsla.
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Världsböndagen
Från solens uppgång till dess nedgång – samma 
gudstjänst firas runt hela jorden samma dygn den 
första fredagen i mars. Samma gudstjänst i Nya 
Zeeland, Australien, Asien, Afrika, Europa, Amerika 
ända bort till Hawaii. En syskonskara som omringar 
hela vår jord – i förbön för fred och kristen enhet. 
Böner beds på mer än 100 språk med början när 
gryningen kommer i Tonga och slutar 40 timmar 
senare i Alaska. I Sverige har vi varit med sedan 1931 
– och samlas på nära 150 platser. 

Fredag 3 mars 18.00 samlas vi i Betaniakyrkan och 
ansluter oss till den världsvida bönen. Temat för i 
år är ”Jag har hört om er tro”. Arrangör är Örebro 
Kristna Råd.

I evig tid
I evig tid är en mässa skriven av Martin Åsander och 
hösten 2018 var den höstprojekt för Betlehemskyr
kans kör. Nu i vår kommer vi att framföra den igen 
tillsammans med Askers kör.  
Lördagen den 22 april kl 19.00 är det konsert i 
Askers kyrka och söndagen den 23 april kl 11.00 är 
det gudstjänst i Betlehemskyrkan. Söndagens guds
tjänst direktsänds också i Sveriges radio P1. 

Gökotta vid Venastugan
Kristi himmelfärdsdag, torsdag 18 maj, är vi uppe 
med solen och träffas kl. 07.00 till traditionsenlig 
Gökotta/gudstjänst vid Venastugan i Rynningevi
kens naturreservat. Ta gärna med något att sitta på, 
en kopp kaffe, kikare och kanske en varm jacka. Det 
går att cykla och även att köra sin bil ända fram till 
stugan då vi öppnat bommen. Betaniakyrkan och 
Olaus Petri församling firar gudstjänst tillsammans 
denna morgon. 

Gudstjänst med avtackning av 
Katarina
Den 28 maj kl.16.00 samlas vi till avslutningsguds
tjänst i Betlehemskyrkan för Katarina Linderborg 
som går i pension senare i sommar. Efter guds
tjänsten fortsätter vi avskedsfirandet tillsammans i 
Sturegården.  
Varmt välkomna!

Karin Gustafsson, ordförande

Konstverk i samband med Världsböndagen: 
Hui-Wen Hsaio
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Betaniakyrkan
Venavägen 21, 703 65 Örebro 
Tel Exp 019 31 02 90 
exp@betaniakyrkan.se 
Bg 463  3517, Swish 123 512 84 75 
betaniakyrkan.se

Församlingsföreståndare/Pastor
Monica R Sturzenbecker

Tel 073 079 85 35

monica@betaniakyrkan.se

Lediga dagar: måndag, fredag 

Diakon
Jovita Häggmyr

Tel: 070 585 75 36

jovita@betaniakyrkan.se

Ledig dag: måndag 

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

Betlehemskyrkan
Sturegatan 9, 702 14 Örebro 
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 EsselwallSmårs

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

Övrig information
Ge gärna ett bidrag till församlingarnas Swish eller 
Bankgiro för tryckkostnader (se s. 9) 
Bild: Unsplash.com (sid. 11)  
Kultur och studieverksamhet sker i 
samarbete med Studieförbundet.

Kontakter

15



Vi var ett vandrande sjukhus!  
Fyra sjuksköterskor som jobbade 
på medicin, psyk, kirurgen och IVA, 
och så jag som jobbade på lab. Fem 
olika specialiteter representerade. 

Tio dagar av vår semester vandrade vi från Ritsem 
till Kvikkjokk. Ingen av oss kände alla, men alla kän
de någon, det enda vi hade gemensamt var att vi ar
betade inom vården. Det hade kunnat bli tio dagar 
av sjukvårdsprat, därför satte vi upp en enda regel: 
Vi ska inte prata om något som har med ordet sjuk 
att göra. Och vi lyckades (nästan) hålla den regeln.

Det blev många samtal om livet, om vilka vi var, 
vad vi tyckte om, vad vi tyckte mindre om. Vi kröp 
på backen och lärde varandra vilka växter vi såg 
på fjället, vi besökte samernas heliga platser och 
funderade omkring dem, vi gick fel och vi gick rätt. 
När någon blev rädd för branta nedförsbackar eller 
alltför djupa vattendrag att vada över fick den hjälp 
att övervinna rädslan av de andra. Vi skrattade och 
vi grät och vi hade bara varandra att lita till, förutom 
alla andra vi mötte under vandringen. Mobiltele
foner var inte uppfunna och ifall världen skulle gå 
under så var vi ovetande om det. Vi levde helt enkelt 
i nuet, och det var en fantastisk semester.

Vem är jag när jag inte är mitt yrke? 
Vem är jag när jag inte kan gömma mig bakom en 
titel?

I 1 Moseboken 1:2728a står det: ”Gud skapade männ-
iskan till sin avbild, till Guds avbild skapade han 
henne. Gud välsignade dem.”

Jag är Guds avbild. Visserligen en mycket skev av
bild, men jag är människa tillsammans med andra 
människor, och man kan aldrig bli mer eller mindre 
människa. Oavsett hur vi ser ut eller vad vi gör, så 
är vi människor. Vi blir till i gemenskap med varan
dra och när vi dessutom får gemenskap med Jesus, 
människosonen, då får vi ytterligare en dimension 
i tillvaron som inte kan förklaras, den bara finns. 
Ta chansen till samtal på djupet med människor 
du möter och du ska upptäcka att din inre männ
iska växer till nya insikter. Ta chansen att be med 
människor du möter och du ska upptäcka att ge
menskapen blir djupare.  
Dessutom står det i skapelseberättelsen att Gud 
välsignade människan. Vi är välsignade och får leva 
i Guds oändliga kärlek. 

Text: Katarina Linderborg

Vem är jag?
Bild: Katarina Linderborg


