
Hösten 2022
Herren är god, hans nåd varar 
evinnerligen och hans trofasthet från 
släkte till släkte.

Ps 100:5
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Sön 30 1100 Betelkyrkan Gudstjänst 
  Carola Eriksson. Sång av   
  Marielle Gästgivars.
 1100 Missionskyrkan Höstmöte 
  P-O Byrskog, regional    
  kyrkoledare Region. Servering.
November
Tors 3 1300 Liljebacken Andakt Barbro L
Lör 5 1100 Missionskyrkan 
  Minnesgudstjänst med    
  ljuständning. Berith Gaveståhl
Sön 6 1100 Missionskyrkan    
  Nattvardsgudstjänst.    
  Barbro Lindh. Månadsoffer
   1800 Betelkyrkan      
  Hemlandssångernas kväll   
  Alla sångare.
Fre 11  1900 Missionskyrkan     
  Församlingsafton
Sön 13  1100 Missionskyrkan Gudstjänst   
  Magnus Lilja
 1100 Betelkyrkan Gudstjänst   
  Erika och Mattias Färkegård.   
  Servering
Lör 19  1700 Betelkyrkan Mat och Prat
Sön 20  1100 Nora Kyrka Noraalliansens  
  ekumeniska gudstjänst
Lör 26 1800 Betelkyrkan Adventscafé med  
  alla sångare
Sön 27 1100 Missionskyrkan Advents 
  gudstjänst Magnus Lilja.   
  Servering
December 
Tors 1 1300 Liljebacken Andakt Betel ansv
Sön 4 1000 BetelkyrkanFörsamlingsmöte
 1100 Betelkyrkan Gudstjänst   
  med nattvardsfirande.  
  Ingrid Andersson.    
  Sång av Ulanders. Servering
Sön 4 1100 Missionskyrkan Gudstjänst   
  med nattvard och månadsoffer   
  Carl-Olov Hultby. Servering
Lör 10 1400 Betelkyrkan Julbord. Sara   
  och David Åström.  
  Upplysningar Carola Eriksson   
  070-8552586

 Missionskyrkan och Betelkyrkan

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

September
Fre 16 1800 Café Källan Öppnar i   
  Missionskyrkans Café 
  Fredag och lördag 18.00-21.30
Sön 18 1100 Missionskyrkan Tillsammans- 
  gudstjänst med Vasa Gospel.   
  Servering
Tors 22  1300 Liljebacken Andakt    
  BarbroLindh
Fre 23 1900  Missionskyrkan Styrelsen   
  inbjuder till församlingsafton.
Lör 24 1700 Betelkyrkan Mat o Prat.   
  Sång, vittnesbörd och förtäring.  
  Lisa och Kurt Ulander
Sön 25 1100  Missionskyrkan Gudstjänst   
  Magnus Lilja. Servering
Oktober
Sön 2 1000 Betelkyrkan Församlingsmöte
 1100 Betelkyrkan Nattvardsguds 
  tjänst Göran Oskarsson. Sång   
  av sångarna. Servering
 1100 Missionskyrkan Gudstjänst  
  Thorleif Skeppstedt. Nattvard   
  och månadsoffer. Servering
Mån 3 1800 Betelkyrkan Missionskväll  
  med Linnea Åberg, se ruta.
Sön 9 1100 Missionskyrkan Gudstjänst   
  Magnus Lilja. Servering  
 1100 Betelkyrkan Gudstjänst  
  Harry Andersson. Servering
Sön16 1100 Betelkyrkan Tillsammans 
  gudstjänst Henrik Olsson. Sång  
  Carola Eriksson Servering
Tors 20  1300Liljebacken Andakt Betel ansv
Lör 22 1800 Betelkyrkan inspirationshelg   
  med Peter Ruuth och Boda   
  bönegrupp.
Sön 23 1100 Betelkyrkan  Gudstjänst i  
  inspirationshelgen med    
  Peter Ruuth och Boda    
  bönegrupp. Servering.
Sön 1100 Missionskyrkan Gudstjänst   
  Magnus Lilja. Servering
Lör 29 1900 Missionskyrkan Bibelstudium  
  Magnus Lilja
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 Missionskyrkan och Betelkyrkan

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

Missionskväll i Betel
3 oktober kl 18
Linnéa Äberg

Betel är med och understödjer famijen Åberg, 
Tobias, Linnéa samt barnen Helmer, Erling 
och Siri, under deras missiongärning i Asien 
med basen i Thailand.
Vi har fått återkommande information om 
deras arbete och i det senaste nyhetsbrevet 
beskrevs ett projekt ocm skogsjordbruk. Där 
ska man försöka lära ut odling av olika grö-
dor samtidigt som man tar hänsyn till jordens 
förmåga och klimatförändringar.
Katastrofer är mer vanliga i sydostasien är 
här hemma i Sverige och det kan vara så ar-
man får flytta 40-50 gånger under en livstid 
i Bangladesh och i Nepal blir infrastrukturen 
förstörs av jordskalv. 
Om dett och mycket mer kommer Linnéa att 
berätta under missionskvällen.

Du är välkommen!

En pastor till i Missionskyrkan

Vem är du?
Jag heter Magnus Lilja, är född och uppvuxen 
på åsen i Tärnsjö tillsammans med mina 
föräldrar och två yngre bröder. Som ung så 
kretsade mycket av mitt liv kring idrott. Men 
vid 19 års ålder blev jag skadad och kunde 
inte fortsätta. Ungefär vid samma tid upplevde 
jag att Gud började söka mig. Och började 
läsa bibeln i smyg…   
Långfredagsnatten -91 låg jag på mitt rum 
och läste bibeln. Då upplevde jag hur Gud 
drabbar mig och jag bara visste att nån be-
hövde be för mig nu. Så jag sprang gråtande 
till kyrkan och hugger tag i de 2 första som 
stod nedanför trappan i Caféet, för att få 
förbön. Jag tänkte att det här tillfället kommer 
jag att glömma bort, så därför ville jag få 
förbön på en särskild plats. Jag släpade med 
dem upp i kyrktornet och under förbönen fick 
jag uppleva hur Guds frid kom in i mitt liv. 

Grejen är den, att jag trodde att jag skulle 
behöva en yttre plats och speciella omstän-
digheter för att komma ihåg händelsen. Men 
det här blev ju startpunkten på resten av min 
vandring i Gud. En händelse som helt om-
definierade hela mitt liv. Och det har verkli-
gen inte med kyrktornet att göra, utan med 
mötet med Guds kärlek och frid. Sen dess har 
mycket vatten runnit under broarna.

Vad gör du nu?
Jag bor med min familj i Östervåla, min fru 
Nina och våra fyra killar. Där har jag job-
bat som pastor i Korskyrkan sen mars 2006 
fram till 31 december 2021. Sen drygt ett 
år tillbaka jobbar jag på faster Veras be-
handlingshem.  

Vad brinner du för i pastorstjänsten?
Mötet med människor mitt i livet. Och att få 
samtala om hur Gud kan hjälpa människor 
mitt i livet – just där man är. Jag tycker om det 
spontana samtalet vid mötet med människor 
men också det bokade enskilda samtalet. Gud 
kan gripa in när som helst. Ett bibelord som 
jag tycker väldigt mycket om är ”Smaka och 
se att Herren är god” (Ps 34:9). Just att det är 
möjligt för vem som helst som söker och vill 
möta honom att se vem Gud är.
Nu är du anställd som pastor i Tärn-
sjö Missionsförsamling på halvtid till 
sista februari 2023. Vad ser du fram 
emot under den perioden? 

För det första blev jag väldigt överraskad men 
också väldigt glad att bli tillfrågad. Det ska bli 
spännande att se vad Gud vill med här! Jag 
tror ju inte på slumpen utan tror att Gud har 
en tanke bakom det här...
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Genom livets alla 
vägval! 

 

För inte så länge sedan så gjorde jag en märklig 
reflektion, då jag var 35 år så flyttade jag och vår 
familj från Norrland för Uppland och Tärnsjö! Nu 
i höst 35 år senare flyttar vi till Sala. Jag har sett 
detta förut, att livets cykler kan ha olika mönster, 
har du kikat i dina livscykler hur det ser ut?

Vid en sådan reflektion om cykler och val så har 
jag även i livet haft oerhört många jobb och olika 
yrken, jag har liksom inte gett detta med yrke 
någon begränsning, därför har jag ”fuskat” i mer 
än 20 sådana yrken i livet!

Efter att jag hade bytt jobb fyra gånger så gjorde 
jag en annan reflektion kring detta med cykler, jag 
hade fram till dess haft exakt fem år på varje jobb! 
När jag upptäckte det så upphörde detta ! 

Det sägs att efter 5-7 år på en arbetsplats så 
infinner sig en feghet att pröva nytt, så där har 
ni ett riktmärke för livet om ni vill att det ska få 
många färger i sin varp och att inslagen ska blir 
starka kontraster till det som varit!

Livet är fantastiskt om man låter dess vatten rinna 
fritt, för mig blev det under alla dessa år drygt 20 
olika broar med vatten att passera!

När jag skriver detta så kom vi precis hem från 
Norge på en fem dagar lång resa, c:a 150 mil 
i bil. Norge är så fantastiskt. Det är broarnas, 
fjordarnas och bergens land om än tunnlar 
svämmar över på deras kartor idag. Men tänk så 
mycket vackert som gömmer sig under en bro i 
Norge eller vart den nu ligger!

Jag reflekterar igen? Vad blir det med våra 
drömmar, våra visioner? Hur blev det, eller hur 
blir det för dig när du stannar upp och reflekterar 
över nuet och livet, om inte det sker så gör denna 
reflektion nu!

Jag kan ju inte säga att jag varit eller är en 
visionär person som förverkligar visioner om än 
jag gång efter annan haft massor av fantastiska 
idéer. Jag har genom livet alltid levt i nuet och 
tagit den dag som varit för vad den ger och sedan 
blivit. Jag har alltid låtit den dag som är fått ge 
livet sin färg i nuet. 

Men å andar sidan, i backspegeln så ser jag ett 
mönster därför att jag tror på Gud. För den Gud 
som jag tror på, han har redan varit i framtiden, 
både din och min, innan den kommer. Gud vet 
vad som döljer sig på min väg av ljusa berg och 
mörka dalar och vilket vatten och liv som döljer sig 
vid mötet av nästa bro. 

Käre vän - missa inte detta inslag i din varp, då 
missar du själva livet och dess djupaste mening 
och substans. Du skapar inte fullt ut den goda 
framtiden bara genom dina drömmar om än de 
kan bära långt! Den Gud som jag tror på har burit 
mig var dag även i den svåraste storm, tro mig, 
om än många av er har haft ett tuffare liv än vad 
jag haft.

Jag är helt övertygad om att min överlåtelse och 
försoning i Jesus Kristus är en enorm kraft i mitt liv, 
som utan min vetskap har lotsat mig förbi svåra 
hinder på livets hav och strax fört mig till tryggad 
hamn utan att jag vet de faror jag sluppit undan 
tack vare Gud. Att leva så, det är att ha sitt liv och 
sin trygghet i Jesus!

Om du nu ser på ditt liv i eftertanke och 
perspektiv, varför inte då välja Gud - igen eller 
för första gången, välj den lots i livet som Gud 
ger, jag vet att det är en i förväg planerad väg! 
Det som Han erbjuder genom Jesus Kristus, det är 
faktiskt vägarnas väg! Du har kanske hört det förr, 
men min Bibel säger att följa Jesus, det är att finna 
vägen, sanningen och livet! (Johannes evangelium 
i Bibeln kapitel 14 och vers 6)

Han vet vart din individuellt byggda väg leder! 
Stannar du nu upp och börjar tro på detta, då 
lovar jag dig - att den väg du sedan går på blir 
välsignad och får evig guldkant. 

För han vill föra dig till en trygg plats varje dag 
och slutligen ge dig en hemmahamn som du djupt 
tror på och även intensivt längtar efter!

Med vänlig hälsning och Guds välsignelse från 
Kurt Ulander, som från september bor i Sala
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