
Hösten 2021
Och Jesus sade till sina lärjungar: Skörden 
är stor men arbetarna är få.  
Be därför skördens Herre att han sänder ut 
arbetare till sin skörd

Matt 9:37-38
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 Missionskyrkan och Betelkyrkan

Gudstjänst- och mötesprogram
(Med reservation för ändringar och tillägg!)

Planeringen är preliminär och kan ändras 
på grund av pandemins utveckling. För 
mera detaljer se respektive församlings 
hemsidor 

Oktober
Sön 3 1000 Betelkyrkan     
  Älgjaktsgudstjänst med nattvard  
  Sven Erik Lindgren.    
  Servering
 1100 Missionskyrkan Gudstjänst  
  Ingalill Norgren. Sång    
  Alexander Forsberg-Storm.
Tis 5 1800 Missionskyrkan  
  Bön & fastedygn inleds
Ons 6 830 1200 1800 Bönesamlingar i   
  fastedygnet
Sön 10 1100 Missionskyrkan  
  Konfirmatonsgudstjänst i  
  Equmeniakyrkan Östervåla.   
  Ingalill Norgren, Andreas Ruuth 
  ledare från Östervåla och Harbo 
  Konfirmanderna
 1100 Betelkyrkan Gudstjänst   
  Servering
Lör 16 1700 Betelkyrkan Mat och Prat

Sön 17 1100 Missionskyrkan Höstmöte 
  Olof Brandt, Lyckebokyrkan   
  och generalsekreterare för   
  Bibeln idag. "Här för att stanna  
-   - ett livslångt lärjungaskap"   
  Församling för alla generationer.  
  Kyrklunch och en eftermiddag   
  tillsammans. Avslut vid 15.00.

Som de första kristna läste Bibeln
Göran Lenartsson i Betelkyrkan

Lör 23 1600 och 1800

Förtäring mellan samlingarna
Information om Shalom över Israel

Sön 24 1100  Betelkyrkan  
  Tillsammansgudstjänst

Sön 31 1100 Missionskyrkan Gudstjänst 
  Barbro Lindh 
 1100 Betelkyrkan Gudstjänst med  
  nattvard Örjan Wallin. Servering
November
Tis 2 1800 Missionskyrkan  
  Bön & fastedygn inleds
Ons 3 830 1200 180 Bönesamlingar i   
  fastedygnet
Lör 6 1100 Missionskyrkan   
  Minnesgudstjänst med    
  ljuständning. Ingalill Norgren. 
  Sånggrupp.
Sön 7 1100Missionskyrkan    
  Nattvardsgudstjänst    
  Ingalill Norgren 
   1800 Betelkyrkan     
  Hemlandssångernas kväll  
  Alla sångare
Sön 14  1100 Missionskyrkan     
  Tillsammansgudstjänst  
  Andreas Ruuth
Lör 20 1800 Missionskyrkan    
  Församlingsafton
Sön 21 1100 Betelkyrkan   
  Noraalliansens   
  ekumeniska gudstjänst
Sön 28 1100 Missionskyrkan    
  Adventsgudstjänst    
  Jan-Olov Emilson   
 1800 Betelkyrkan Adventscafé med  
  alla sångare

December 
Sön 5 1000 BetelkyrkanFörsamlingsmöte
 1100 Betelkyrkan Gudstjänst   
  med nattvardsfirande.  
  Ingrid Andersson. Servering
 1100 Missionskyrkan Gudstjänst  
  Ingalill Norgren
Tis 7 1800 Missionskyrkan  
  Bön & fastedygn inleds
Ons 8 830 1200 1800 Bönesamlingar i   
  fastedygnet
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 Missionskyrkan och Betelkyrkan

Gudstjänst- och mötesprogram
(Med reservation för ändringar och tillägg!)

Hemsidor:
Betelkyrkan: www.beteltarnsjo.com
Missionskyrkan: www.equmeniakyrkan.se/
noratarnsjo
Instagram: instagram.com/tarnsjomf
Youtube Nora-Tärnsjö Missionsförsamling

Vinnare Källans påsk-
korsord
1:a pris Inger Hellström,  
Tärnsjö
2:a pris Ann-Charlotte Enlund, 
Enåker
3:e pris Roger Sahlström,  
Tärnsjö

Lör 11  1400 Betelkyrkan Julbord. 
 1800 Café Källan Sista öppetdagen  
  för terminen. Öppnar igen   
  fredagen 14/1
Sön 12 1100 Betelkyrkan Gudstjänst
 1100 Missionskyrkan Gudstjänst  
  Emelie Johansson

TONÅR
 

Fredagar kl 2000 i Missionskyrkan
Ålder: från åk 7 och äldre

Info: Andreas Ruuth, 073-3247642

SCOUT 
Onsdagar kl 1830-2000 i Missionskyrkan

Ålder: för dig i klass 3 och 4
Info: Mikael Sundin, 070-656 7902

OMTANKEN
 

Torsdagar kl 11 _ 14 
Sopplunch kl 12 _ 13 

i Missionskyrkan.

Tidningen Källan ges ut av
Nora-Tärnsjö Baptistförsamling: 0292-502 63
Nora-Tärnsjö Missionsförsamling: 
0292-500 41Pastorsexpeditionen
Redaktion: Sven Erik Eriksson, Emelie Johansson,
P-O Sundelin, Kurt Ulander Jan-Olov Emilson och  

    Gunnar Norgren 
Ansvarig utgivare: Sven Erik Eriksson
Omslagsbilden Ulbo Källan
tecknad av Bo Svärd för "Källan"

Nr2 Årgång 37

CAFÉ KÄLLAN
Fredagar & lördagar kl 1800 _ 2130  

i Missionskyrkan
Ålder: alla är välkomna 
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En del människor vill vara lite roliga 
och säger ”Jag har gått på vatten!”...
på vintern när det är is...
Det vet vi ju, att vi inte är skapade för att 
gå på vatten. Det är emot naturlagarna 
som Gud har skapat. 

Tydligen är det så att galileiska sjön ligger 
omgiven av berg 200 m under havsytan. Ibland 
kan kraftiga orkanbyar snabbt uppstå där, när 
varm luft drar in från öknen. På den sjön har  
Jesus sagt åt sina lärjungar att de ska bege sig 
över till andra sidan. Situationen är den, att 
Jesus har just gjort ett under där han förvandlat 
5 bröd och 2 fiskar till mat åt 5000 hungriga 
människor. I Joh 6:15 kan man läsa att Jesus 
förstår att de nu vill tvinga honom att bli kung – 
på ett mänskligt sätt genom att ta politisk makt. 
Och det är inte hans uppdrag. Han ska inte bli 
kung på människors vis – utan på Guds vis. Då 
drar han sig undan för att be under natten. Jesus 
ber, när han hamnar i trängda situationer... Hur 
mycket mer ska då inte vi behöva be? 

Lärjungarna sitter i en båt på väg över galileiska 
sjön, när det blåser upp till motvind. Vi 
läser att de får kämpa mot vågorna eftersom 
det är motvind.  Tydligen kan det gå 3 m höga 
vågor på den sjön. Om man tänker sig in i den 
situationen så kan man ana att lärjungarna 
säkert var livrädda för hur de skulle gå för dem. 
När Jesus är på väg emot dem på vattnet för 
att återförenas med dem, så tror de att det var 
en vålnad. Då skriker de av rädsla och Jesus 
svarar: Lugn det är jag. Var inte rädda.

Lugn det är jag. Var inte rädda. Jag gjorde en 
snabb sökning i bibeln...29 gånger förekommer 
just ”Var inte rädd”. 19 gånger förekommer 
”var inte rädda”. Det är Herren själv eller nån 
ängel eller Jesus som oftast säger det. Tydligt är, 
att Gud vill att vi ska lita på honom. Men man 
behöver inte gå längre än till sig själv, för att 
förstå att vi människor har lätt för att bli 
rädda. Inte sällan är det i samband med att 
livet ställs på sin spets. När Gud uppenbaras. 
Alltså när det blir tydligt vem Gud är - att Gud 
är Herre över allt: hav, vind, vågor, naturlagar. 
Och man förstår vem man är som människa. 
Att det är Gud som allting kretsar kring. Och 
inte kring mig, mitt och mina intressen. Det är ju 
befriande att livet är så mycket större och rikare 

än bara varje enskild människas begränsade liv. 
Vattnet och vågorna kan ses som en symbol 
för livets bekymmer, svåra situationer och 
omständigheter som vi möter. Och hur lätt det är 
att sjunka ner och uppslukas av det. Hur svårt 
det kan vara att hålla blicken fäst vid 
Jesus när man är trött. Hur svårt det 
är att minnas Jesu ord när livet skakas 
om: Lugn, var inte rädd. Hur svårt det är 
att minnas hur Jesus gör, när han blir trängd, 
när han översköljs av människors behov och blir 
trött. Jesus drar sig undan och ber. Han tar sig 
en bönenatt. Därför att han behöver vara med 
sin himmelske Far. Utan Fadern kan Jesus inte 
göra någonting. Det är Jesus som säger att det 
är så. Författaren Magnus Malm har sagt: Vi 
behöver inte informera Gud. Men vi behöver ge 
Gud tillåtelse och tillträde till våra liv genom att be.

När Petrus sjunker, är på väg att uppslukas av 
vattnet och vågorna DÅ ropar han: Herre, 
hjälp mig! Genast sträcker Jesus ut 
handen och griper tag om honom. Det 
är intressant att när Jesus och Petrus kommer 
tillbaka till båten och stiger i den – så lägger 
sig vinden och det blir lugnt. 

Låt oss leka med tanken att båten är en symbol för 
församlingen. Församlingen i all sin bristfällighet 
därför att den består av människor, som likt 
Petrus pendlar i tro som i en berg och dalbana. 
Men det är också i församlingen som Jesus visar 
sig. Församlingen är Kristi kropp. Och det blir 
lugnt när de stiger i båten. Det finns ett skydd i 
församlingen. Varför? Därför att Gud har skapat 
det så att församlingen är Kristi kropp. Men 
jag tror att vi behöver gång på erkänna vår 
svaghet och behov av Jesus och församlingen. 
Vi är skapade för att vara beroende av varann 
och Jesus. Vattnet och vinden som nyss var en 
symbol för krafter som församlingen kämpar 
emot, för att ta sig framåt, är farliga för man 
kan gå under. Dessa krafter måste böja 
sig inför att Jesus är Herre över allting. 
Då kan församlingen bäras och föras 
framåt av vattnet. Jesus är vårt hopp.

Guds frid och välsignelser

Ingalill Norgren
pastor i Tärnsjö Missionsförsamling

Var inte rädd!


