
Våren 2022
Människosonen skall överlämnas i 
människors händer, och de kommer att 
döda honom, och tre dagar efter sin död 
skall han uppstå.

Mark 9.31
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April
Sön 3   Betelkyrkan Resa till    
  Sandviken med gudstjänst i   
  Vallhovskyrkan. Carola Erksson.  
  Sång av sångarna
 1100 Missionskyrkan Gudstjänst   
  med nattvard och månadsoffer.  
  Ingalill Norgren, Selma    
  Lundqvist. Servering 
Tis 5 1800 Missionskyrkan Bön och   
  fastedygn inleds
Ons 6 0830, och 1200     
  Missionskyrkan     
  Bönesamlingar i fastedygnet.
 1800 Församlingshemmet 
  Ekumenisk bön i Nora Alliansen 
  Avslutning av bönedygn
Tors 7 1300 Liljebacken Andakt  
  Ingalill Norgren
Lörd 9 1700 Betelkyrkan Mat och prat
  Cafe Källan Stänger för   
  sommaruppehåll
Sön 10 1100 Nora Kyrka  Ekumenisk  
  familjegudstjänst med    
  bibelutdelning 
Mån 11 1830 Betelkyrkan Ekumenisk   
  bön i Nora Alliansen
Tors 14 1300 Liljebacken Noraalliansen   
  Skärtorsdagsmässa
 1930 Missionskyrkan    
  Getsemaneafton   
Fre 15 1100 Korskyrkan Östervåla  
  Betel och Korskyrkan    
  firar gemensam     
  långfredagsgudstjänst 
 1100 Missionskyrkan    
  Långfredagsguds-   
  tjänst med nattvard. Ingalill   
  Norgren. Sångarna
Sön 17 1100 Missionskyrkan    
  Påskdagsgudstjänst.  
  Våroffer. Ingalill Norgren,  
  Alexander Forsberg-Storm.   
  Servering
 1100 Betelkyrkan Betel och   

  Korskyrkan firar gemensam   
  påskdagsgudstjänst.
Sön 24 1100 Betelkyrkan     
  Tillsammangsudstjänst
Maj
Sön 1 1100 Betelkyrkan Gudstjänst med   
  nattvard Ingrid Andersson   
  sång av  Carola Eriksson.   
  Servering 
 1100 Missionskyrkan Gudstjänst   
  med nattvard och månadsoffer  
  Ingalill Norgren, Selma    
  Lundqvist.
Tis 3 1800 Missionskyrkan Bön och   
  fastedygn inleds
Ons 4 0830,, 1200 och 1800     
  Missionskyrkan     
  Bönesamlingar i fastedygnet.
Tors 5 1300 Liljebacken Andakt    
  Betelkyrkan ansvarar
Lör 7  0900 Älvåsa Vårstädning
Sön 8 1100 Missionskyrkan Gudstjänst  
  med insamling till Mission i  
  Sverige. Ingalill Norgren,  
  Örjan Wallin. Församlingsmöte.  
  Servering. 
 1100 Betelkyrkan Gudstjänst   
  Magnus Lilja, sång Mariellle   
  Gästgivars. Servering  
Sön 15 1100 Missionskyrkan     
  Tillsammansgudstjänst.  
  Roberth Johansson. Sång   
  Alexander Forsberg-Storm.   
  Servering'
Tors 19 1300 Liljebacken Andakt  
  Ingalill Norgren
Sön 22 1100 Missionskyrkan Gudstjänst   
  Ingalill Norgren. Servering
 1100 Betelkyrkan Gudstjänst   
  Samuel Liljeblom sång av   
  sångarna. Servering
Tors 26 0900 Hemmingsbostenen    
  Gudstjänst Östra kretsen   
  ansvarar, egen matsäck.

 Missionskyrkan och Betelkyrkan

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

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

Lör 28 1700 Betelkyrkan Mat och Prat.   
  Grillning
Sön 29 1100 Missionskyrkan Gudstjänst   
  Magnus Lilja  
  Selma Lundqvist. Servering
Juni
Sön 5 1000 Betelkyrkan Församlingsmöte
 1100 Betelkyrkan Gudstjänst med   
  nattvard
Sön 5 1100 Missionskyrkan  
  Pingstdagsgudstjänst med   
  nattvard och månadsoffer.   
  Ingalill Norgren. Sångarna
Tis 7 1800 Missionskyrkan Bön och   
  fastedygn inleds
Ons 8 0830,, 1200 och 1800 
Missionskyrkan      
Bönesamlingar i fastedygnet.
Sön 12 1100 Missionskyrkan Gudstjänst.   
  Ingalill Norgren. Alexander   
  Forsberg-Storm. Servering
 1100 Betelkyrkan Gudstjänst  
  Peder Möller. Servering
Tors 16 1300 Liljebacken Andakt    
  Betelkyrkan ansvarar
Sön 19 1100 Älvåsa Tillsammansgudstjänst   
  Norr- och Sörgränden    
  ansvarar
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fortsättning från sid 4
Det som sker i krig är precis tvärtom. Det visar 
på ondskans och syndens konsekvenser när 
människan valde att lita mer på sig själv än 
på Gud. Maktbegär och kontroll har ingenting 
med att följa Jesus att göra. Frihet och tillit 
har med trons liv att göra. När vi firar påsk 
så påminns vi om vad Jesus gjorde; han 
avstod makten och kontrollen. Bara Fadern 
har kontroll. Det är också bara Fadern som 
bestämmer när det är dags för Sonen Jesus 
Kristus att komma tillbaka till vår jord för att 
döma, upprätta, för att frälsningsverket för 
mänskligheten och skapelsen ska fullbordas. 
Låt oss hjälpas åt att blicka på det hoppet. 
För ondskan har inte sista ordet. Du död, 
var är din seger? Du död, var är din udd? 
Dödens udd är synden, och syndens makt 
kommer av lagen. Men Gud vare tack, som 
ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus.  
1 Korinthierbrevet 15: 55-57. Dödens udd 
bröts när Jesus tog all mänsklighetens vidrighet 
på sig. Minns det när du ser på nyheterna 
eller möts av det; ondskan har inte sista ordet. 
Inte idag. Inte imorgon. Oavsett vad som 
händer. Så har maktskiftet redan skett. Jesu 
uppståndelse är en evig seger över döden. 
Han lever. Ondskan är dömd. Låt oss hjälpas 
åt att hålla blicken fäst på Jesus i allt vad 
som händer omkring oss. Så att vi som Jesu 
efterföljare får kraften från honom att lindra 
nöd, vara generösa i kärlek och omsorg, leva 
i förlåtelse och försoning. Vi behövs. 
Det finns hopp för Jesus lever. Därför önskar 
jag dig en välsignat glad påsk!

Ingalill Norgren, 
pastor Nora-Tärnsjö Missionsförsamling
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henne, för hon hade redan hunnit gå och 
lägga sig i sängen. 
- Jag hoppas hon är i himlen nu, säger han 
stående i de gråa högarna som återstår av 
hemmet. Han bär hoppet om ett annat hem. Om 
att mötas i himlen. I hans tårfyllda ögon syns 
trots allt en blick med hopp, som ser bortom 
det jordiska helvete som han står i just nu. 

Alla dessa offer för kriget. Hur kan man då tala 
om hopp? Vad är livet egentligen? Bilderna 
av människor på flykt som fladdrar förbi på 
nyheterna, som bär allt de äger och har på 
kroppen och i en resväska. Hastigt hoprafsat, 
det allra nödvändigaste, som är rimligt att 
bära. Påminner oss om att nakna föds vi till 
det här livet och nakna dör vi från detta liv. 
Dessa människor har förlorat allt materiellt på 
en gång. Ingenting av hus, saker, pengar, får 
vi ta med oss när vi dör. All stress, jagande 
efter mer, större, bättre, dyrare, nyare, det 
har bara sitt värde i stunden. För snart finns 
det något annat som trumfar det värdet. Inför 
livets slut, så faller det mesta av det vi värderar 
högt och ogärna vill vara utan. Så mycket av 
det som vi värderar när livet snurrar på, känns 
som det vore obefintligt, så snart livet närmar 
sig slutet och vi befinner oss i dödens närhet. 
Det som inte faller i värde, är det som består 
inför döden. Våra relationer. I första hand 
med Gud och i andra hand alla människor 
som är betydelsefulla för oss. Har vi frid med 
Gud och våra nära och kära? Inför döden 
är vi alla jämlika. I dödens närhet så blir det 
uppenbarat, att plötsligt spelar det ingen roll 
om du har varit statsminister, advokat, jobbat 
som vårdbiträde eller städat toaletter. Din 
status i samhället är totalt betydelselös när 
det är dags att lämna jordelivet. Inför döden 
är vi alla lika. Det som betyder något är hur 
vi har det ställt med våra relationer. 

Livets mening är att bli mänskligare i den 
mening som Gud har skapat oss till att vara 
människor. Det handlar om att älska Gud och 
människor och vilken frukt vi bär genom livets 
omständigheter när vi gör det. Blir Jesus synlig 
i våra liv? När vi följer Jesus så är avsikten 
att vi blir allt mänskligare genom livet såsom 
Gud hade avsett när han skapade människan. 

fortsättning på sid 3

En ny vår
Jag är så tacksam för de fyra årstider som 
vi lever med i vårt land. I år har isen och 
snön legat kvar länge. De bruna löven som 
inte blev borträfsade i höstas ligger som 
ett täcke över gräsmattan. Vi som har varit 
med om en sommar, vet hur vackert det kan 
bli, när gräset spirar och det snart blir helt 
grönt. När blommorna spirar, skjuter upp ur 
svart mörk jord som på ytan ser helt död ut. 
Sen när blommorna fyller allt tomrum och 
står och trängs med svulstig färgprakt framåt 
midsommar. 

Jag tänker på det. När jag följer nyheterna 
och ser städer som för en kort tid sen var fyllda 
av liv och rörelse. Nu återstår grus, spillror 
och förödelse av ett mått som orsakats av 
besinningslöst våld. Det är som oron breder 
ut sig som en kall, våt filt över oss. Ett krig på 
våra breddgrader av detta mått har vi tack 
och lov inte varit med om på mycket länge. 
Ändå finns det fler ibland oss, som upplevt 
bombräder, som fått fly sitt hemland och aldrig 
kunnat åka tillbaka. Familjer har splittrats förr, 
såsom familjer splittras nu, på grund av krig. 

Ändå känner jag stor tacksamhet för årstidernas 
påminnelse: efter vinter kommer vår. Vi ser det 
i skapelsen. Och sjunger evangeliet i psalmen 
det finns glädje bortom graven och en framtid 
fylld av sång. De orden kommer till mig när jag 
på nyheterna ser en ung man stå i rasmassorna 
av deras hus. Han berättar gråtande om hur 
hans fru dog när rasmassorna föll ner över 


