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En högtidlig hälsning, ja visst! Advent är ju kyrkans nyårsfirande och om
man så vill uppvärmning för kalenderårets. Med mig in i advents- och
jultiden bär jag som ett varmt minne Carmina Burana, Folkoperans
bejublade föreställning av Carl Orffs mäktiga verk. Välljudet från
en gigantisk kör, symfoniorkester och solister lyfte mot Globens kupol.
Hela verket inleddes med att sju kvinnor över de åttio från podiet, en efter
en, starkt delade sina personliga upplevelser av kärlek och sorg i livet.
I en samtidigt både sparsmakad och överväldigande gestaltning blev
föreställningen en starkt berörande sång för hela livet och alla våra åldrar.
Jag hoppas att Ditt advent och julfirande också får bli ett möte med hela
livet. Att du får tillfälle att träffa nära och kära i både hem och kyrka. Jag
önskar att kyrkan får vara ett utökat vardagsrum för och med alla åldrar här
på norr och att även den som inte är så van att styra stegen till Venavägen
21 ska våga göra det!
Hösten har inneburit en tid av sökande och prövande. I gemenskap med
Betlehemskyrkan och Örebrokåren av Svenska Frälsningsarmén söker vi
väg framåt. I bön, samtal och reflektion har vi frågat oss; Vad vill Gud med
och genom oss? Hur vill Gud att dessa tre gemenskaper ska fungera på
bästa sätt för att berätta det goda och glada budskapet om Guds kärlek till
sin skapelse och oss människor. Vi har fått hjälp att fundera över om det
kan finnas "parenteser" eller "men" omkring det generösa "välkommen"
som våra församlingar i grunden vill stå för. Vi har utmanats i att bli bättre
och klokare i att möta det närsamhälle som våra kyrkor och lokaler är satta
att verka i. I januari fortsätter vi och kommer se på hur ungdomar ser på
den lokala kristna församlingen.
I gemenskap med alla Equmeniakyrkorna i Örebro har vi också inlett ett
intensivare samtal om framtiden och om våra resurser och uppdrag. Det är
viktiga och spännande möten som också utmanar oss. Var finns vår
trygghet? Vart leder vår längtan oss? Är vi beredda på och välkomnande
till att möta de förändringar Gud leder oss till. Kan Jesu ord om att "den
som vill vinna sitt liv ska mista det och den som mister sitt liv för min skull
ska vinna det" - också gälla i en kyrka eller församling.
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Jag tror det och ber och hoppas att Gud verkligen ska få leda oss framåt och
att var och en som längtar efter befrielse och kraft från Gud ska känna sig
välkommen med på vandringen. Här är några ord som längs vägen blivit
viktiga för mig. (Psalmer o sånger nr 703 text J. Nilsson)
Glad advent och en riktigt God Jul!

Jorden är Herrens och allt som är därpå,
markens lilja och stadens ljus,
drivhjulets sång och gatans brus,
vetandets hunger och skapandets lust:
allting är hans och liv av hans liv,
längre än alla tankar gå.
Jorden är Herrens, och alla är vi ett,
färdas tillsammans på tidens flod;
solen går upp för ond och god:
ingen får leva och dö för sig själv,
större än allting är kärlekens tjänst,
skapelsens bön och hjärtats rätt.
Jorden är Herrens och stort hans kärleksbud:
vänta nära intill varann
tåligt hans löftes morgonland,
bära till andra försoningens tröst,
vaka och bedja och leva hans frid,
sjunga och spela inför Gud.

Paul Enlund
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Julnattsgudstjänst i Betelkyrkan. Sören Carlsvärd,
Betelkören, Capella Nova, Fred och Gunnel Sjöberg
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Julfrukost i Betaniakyrkan. Paul Enlund (9.30 avfärd till
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Gudstjänst ”Uppenbarelsens ljus” Paul Enlund
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Nyårsbön Paul Enlund, Andreas och Kristina Gyllander,
Ingela Reinholdsson, Jesper Mattsoff.

Församlingens årshögtid med årsmöte.
Mötet avslutas med helgmålsandakt
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Nattvardsgudstjänst ”Guds hus” Tord och Ingrid Ström
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Visionsgudstjänst ”Vad är en församling ur ungdomars
perspektiv?” Jonas Lundkvist, Paul Enlund
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Ekumenisk Gudstjänst i Olaus Petrikyrkan ”Jesus
skapar tro” Paul Enlund m.fl.
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En dag för kropp och själ
Den 28 februari möts vi till en dag för kropp och själ.
En avslappnad och trivsam dag där du kan delta i en liten
pilgrimsvandring, få taktilmassage, omplantering av blommor,
så frön, tillverkning av smycke, TIKVA, tystnad och bön,
med möjlighet att baka och laga mat.
Ta gärna med stickning eller annat handarbete.
Alla är varmt välkomna. Mer info kommer senare.

Kyrkskjuts:
Vi gratulerar:
Per-Olof Westholm 70 år 3 januari
Rune Brandes 70 år 10 januari
Elsa Ericsson 93 år 19 januari
Carl Roberthson 91 år 28 januari
Mariann Gustavsson 70 år 2 februari

25/12 avfärd 9.30 Juldagsgudstjänst Betlehemskyrkan
26/12 avfärd10.30 Annandag jul i Betelkyrkan
25/1 avfärd 9.30 Ekumenisk gudstjänst i Olaus Petri kyrkan
22/2 avfärd 9.30 Visionsgudstjänst i Betlehemskyrkan.
Du som har möjlighet att ta ansvar för att vara kyrkskjutsare är
välkommen att skriva upp dig på listan i kyrkan vilken dag du tar.
Återfärd sker efter intaget kyrkkaffe (om det är fika) eller efter
överenskommelse med de som åkt med dig.

Nya medlemmar:
Söndagen den 5 oktober hälsades Siv Joelsson och Bo Lindberg, Paul
Enlund och Helen Friberg välkomna som nya medlemmar i Betaniakyrkan.

Till vila:
Solveig Lundkvist Majorsgatan 3 avled den 20 oktober. Solveig var född
den 7 juni 1932 önskade begravning i Betania. Begravningsgudstjänst hölls
i Betaniakyrkan den 13 november. Organist var Gunnar Staaf och pastor
Paul Enlund var officiant. Erik och Andreas Gyllander sjöng.
Minnesstunden hölls i Betaniakyrkans församlingssal.
David Hälleråd, medlem i Betaniakyrkan avled den 4 november. David
blev 89 år gammal. Begravning och minnestund hölls i Betaniakyrkan
fredagen 28 november. Marie Gyllander sjöng och pastor Noomi Tönnäng
var officiant.

Barnmusik:
Sjung med ditt barn
Föräldrar och barn möts i en stund av musik och rytmik.
Startar onsdag 21 januari kl. 9.30–10.15
Pedagoger från Betelkyrkans musikskola
Anmälan via 019-611 66 00 eller mejl; musikskola@betelkyrkan.se
(Informationsfolder finns att hämta på Olaus Petri Vårdcentral samt i
Betaniakyrkankyrkan)

Till församlingen
Ljus, hopp och fred är budskapet i advent och jul. Vi firar att Jesus Kristus,
det sanna ljuset, kom till vår värld.
På samma sätt som då (för 2000 år sedan) längtar människor idag efter fred
och hopp och att ljuset ska lysa upp i mörkret. Det gäller i Syrien och Irak,
där vi vill bidra till ljus, fred och hopp i den svåra situation som råder. Det
gäller i Kongo, där utbildning och god hälsovård ger framtidstro. Det gäller
i nya stadsdelar i Quito, Ecuador och bland renskötande nomader i norra
Ryssland, där församlingar bildas därför att människor får lära känna Jesus
Kristus. Som Jesu efterföljare idag får vi låta vårt ljus lysa i världen.
I Equmeniakyrkans vision bekänner vi att vi vill vara en kyrka för hela livet
– och för alla folk – där mötet med Jesus Kristus inte bara förvandlarmig
och dig, utan hela världen! Mission och bistånd är vad Equmeniakyrkan
arbetar med i 27 länder i Afrika, Asien, Latinamerika, Mellanöstern och
Europa. Vi arbetar främst via nationella kyrkor, lokala församlingar och
kristna organisationer. Kyrkan har ett unikt nätverk och vi arbetar i
förvissningen om att ljuset, Jesus Kristus går före oss ut i världen, han som
sa till sina lärjungar: ”Som Fadern har sänt mig sänder jag er”.
Det är Guds mission det handlar om och vi får vara Guds medarbetare.
Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus, över dem som bor i
mörkrets land strålar ljuset fram (Jes 9:2)
Vi räknar med dig och din församling i vår gemensamma mission för
världen.
Lasse Svensson
kyrkoledare

Bertil Svensson
internationell koordinator

SMS-kampanj

SMS:a 72980 LJUS och du skänker 100 kronor

Som en påminnelse och ledning kommer här installationstalet som Helen
Friberg höll den 5 oktober vid installationen av vår nye pastor och
föreståndare Paul Enlund
”Tänd ett ljus”
är temat för Equmeniakyrkans internationella insamling
som pågår från första advent till 31 januari.
Det handlar om Världens ljus, Jesus Kristus,
som vi som kyrka är kallad att förkunna
till hopp och framtidstro för vår värld.

Årsmöte
Inför kommande årsmöte så vill jag informera om
vissa förändringar, saker som inte är som de varit!
Vi kommer att inleda årshögtiden redan på lördagen
den 14 februari.
Det börjar med årsmötesförhandlingar kl 15.00 på
lördagen, vid avslutade förhandlingar sker det en
helgmålsandakt.
Söndagen firar vi en Årshögtidsgudstjänst kl 16.00.
Anmäl snarast till valberedningen om du önskar nya
uppdrag!
Per Lord/ordförande

”Kära församling!
Det här är naturligtvis en lite märklig situation.
Vi ska nu installera Paul Enlund som pastor o föreståndare här. Och det är
bra och allt är i sin ordning.
Och enligt Equmeniakyrkans ordning är det mitt ansvar, eftersom jag är
regional kyrkoledare och är här för att visa att det som sker här inte bara är
viktigt för gemenskapen här i Betaniakyrkan och här på norr i Örebro, utan
också är viktigt för den samlade gemenskapen i vår kyrka.
Vi bär ju gemensamt kallelsen och uppdraget att:
”vara en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar –
mig, dig och världen!”.
Men nu är det ju också så att jag – till min egen stora glädje – är gift med
denne man. Det blir ju då märkligt att jag håller officiellt tal till honom.
Därför väljer jag idag att istället hålla mitt tal till er som församling. Jag
vill ändå säga att också för mig är detta en högtidsdag. Jag har ju i allt detta
haft förmånen att följa med i denna process av kallelse, beslut, uppbrott och
nystart. Och jag har sett och glatt mig åt att du Paul känt att detta är rätt –
nu är detta den rätta platsen och uppgiften för dig!
Att installeras i tjänst är, som vi ser det i kyrkans värld, något
anmärkningsvärt och stort och ett uttryck för hur vi ser på Guds församling.
Allas gåvor och behov är viktiga och ska ges utrymme. För att det ska vara
möjligt har man ända sedan den tidigkristna kyrkans tid genom bön och
handpåläggning avskilt människor i den kristna församlingen för särskilda
uppgifter.
Installationen är ett viktigt tillfälle då den som välkomnas får
möjlighet att – i församlingens närvaro - bekräfta de löften som gavs
när man ordinerades, framförallt löftet om tystnadsplikt.
Men viktigt är också att ni alla hör att löftet att i uppgiften som pastor man
ska vara det på ett sådant sätt att man stärker allas tjänst och värnar
mångfalden och enheten i gemenskapen. Pastorn har att stödja och hjälpa
församlingen i sin stora och fantastiska uppgift i att vara just församling.

Det är en uppgift som är krävande och svår men också utmanande och rik.
Och det finaste av förtroendeuppdrag – därför att vi tror att uppgiften är
anförtrodd av Gud själv.
Det är därför man installeras. Vi tror att Gud kallar genom församlingens
beslut och vilja. Och så får bönen och handpåläggningen bli en tydlig
bekräftelse på det!
Ett favoritbibelord finns i Ef. 3. I den text som har rubriken Förbön för
församlingen betonas tillhörigheten till församlingens Herre.
”Stå fasta och var stadigt rotade i honom.---” (Ef. 3:18-21)
Jag lyckönskar församlingen till att ha fått Paul som herde och önskar både
församlingen och dig Paul av hjärtat Guds rika välsignelse i denna tjänst!”

Återkommande mötesplatser
Grupperna nedan träffas regelbundet, men avvikelser förekommer.
Husgrupp
Varannan vecka träffas ett antal husgrupper. Några träffas på dagtid och
några på kvällstid. Husgruppen är en plats att dela livets erfarenheter,
samtala om kristen tro och det kristna livet samt dela en god gemenskap.
Önskar du dela liv, samtal och gemenskap i en husgrupp, hör av dig till
Betaniakyrkans expedition, tel. 31 02 90 eller exp@betaniakyrkan.se
Kyrksyjuntan
Kyrksyjuntan möts varannan tisdag ojämna veckor kl. 18.00.
Vill du veta mer, ta kontakt med Margaretha Pettersson, 31 45 63.
Betaniaakvarellen och målargruppen
Kontakta Maiken Mattisson 31 19 62

Svenska Frälsningsarmén
på Storgatan 47 inbjuder oss att
besöka och delta i deras samlingar.
Måndagar kl 16 har de bönesamling
Tisdag 9/12 och 27/1 kl 14 har de dagledigträffar
Söndagar kl 15 firar de Gudstjänst.
Dagledigträffen den 9/12 och
Gudstjänsten den 14/12
är Paul Enlund talare/predikant.

Morgon med Gud
Torsdagar 8.30 – Vi samlas för en stunds bön och efteråt umgås vi över ett
enkelt fika.
Café Tisdag
Startar den 10/2. Se vidare i programmet.
Småbarnscafé
För åldrarna 2 mån-6 år onsdagar kl 09.00-12.00.
Fika, lek och umgås hos oss!
Seniorandakter
Sista tisdagen varje månad kl 10.00 hålls en sångandakt i matsalen på
Norrby Senior.
På äldreboendet Klosterbacken hålls andakt en lördag förmiddag i månaden
Närkepoeterna
Terminsstart 20/1 kl. 10,00

En ordförande har ordet

B

Hemkommen från en Visionsgudstjänst i Betlehemskyrkan är jag fylld med
funderingar om framtiden. Hur kan vi vara en kyrka och en gemenskap i
framtiden? Framtiden är här redan i morgon!
Det finns behov i samhället, det finns behov hos oss, det finns behov som
behöver lösas nu. Av oss? Av kommunen? Av Stefan Lövens regering?
Av Gud?
Vad jag vet och förstår så kan ingen lösa alla problem och definitivt inte
jag eller dom andra. Vad jag också vet och har lärt mig är att man kan bidra
med det lilla, kanske bara genom att vara öppen för förändringar.
Vakta inte det gamla om du vill att vi ska utvecklas.
Ska man leva idag som man gjorde i bibeln på gamla testamentets tid?
Det var mycket bunta ihop, inta, stena och slå ihjäl. Många lever så idag,
tyvärr! Jesus predikade kärlekens lov, vilket många glömmer bort.
Han såg den lilla människan den utsatta människan den ensamma
människan. Varför gör inte vi det? Jo för att vi är så upptagna med att vara
kyrka!? Hålla på vårt och inte vara så öppna och tillgängliga för alla som vi
tror. När jag säger att vara kyrka, innebär det enligt mig att vi ska hålla
möten både på söndagar i form av Gudstjänst men även i styrelser och råd.
Lägga mycket kraft och energi på det som förväntas för att leva upp till det
allra nödvändigaste.
Ska vi finnas kvar på norr som en stadsdelskyrka kanske vi behöver öppna
våra sinnen och ta den hjälp vi kan behöva från andra. Vilka är de andra
kan man ju undra? Ja det kan vara andra kyrkor i staden det kan vara andra
föreningar och organisationer som vi tillsammans utvecklar en lokal
gemenskap med. Allt i syfte att bli fler som delar på bördan att sköta det
praktiska. Det som man enligt Maria Schönning i Ängebykyrkan,
Fellingsbro upplevt som viktigt är att allt bygger på delaktighet och att en
person kan inte göra allt.
Gott slut och en god början önskar jag alla!
Per Lord en ordförande
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