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Hoppas gör vi väl alla, men vad inne
bär det och vad står det för?  
I vardagen säger vi ofta att vi hop
pas: ”hoppas det blir vackert väder 
i morgon”, ”hoppas jag hinner med 
bussen”….. Men detta är ju bara 
 ytliga önskningar om att tillvaron 
skall vara sådan som just jag vill att 
den skall vara och göra livet enkelt 
och lätt. 

Hopp är ett positivt ord. Men kan man känna verk-
ligt hopp så som världen ser ut just nu? Vi har krig 
i Ukraina, och jag tror att det är fler än jag som inte 
trodde att det verkligen skulle bryta ut, att det från 
Rysslands sida var fråga om hot som i sista stund 
skulle avvärjas.  Vi har under lång tid levt i före-
ställningen att ett nytt krig i Europa inte är troligt. 
Nu är vi chockade . Och så har vi larmrapporterna 
om klimatet och miljön. Här är det bråttom att det 
sker förändringar för att vi skall undvika katastro-
fer.  Tar våra politiker verkligt ansvar för detta? Kan 
vi lita på dem? Vad skall vi göra själva för att bidra 
till omställningar som är nödvändiga? Kan vi som 
enskilda göra insatser som verkligen betyder något? 
Vi är fyllda av oro. Och inte minst deprimerande är 
det att vi hör ungdomar runt omkring oss som 
inte längre tror på en framtid. 

Är det då möjligt att 
känna hopp? Som jag 
tänker, så handlar hopp 
om ett trots allt. Mitt i 
det förfärliga som sker i 
krigets skugga finns det 
människor som engagerar 
sig och visar kärlek och om-
tanke om de drabbade.  
På senare år har Sverige haft en 
synnerligen restriktiv invandrings- 
och asylpolitik, men just nu är vi bered-
da att öppna samhället för flyktingarna 
från Ukraina.  När larmrapporterna 
om klimatet kan få vem som helst att 
gripas av panik så är det ungdomar 
utan några maktmedel, som går i 
spetsen för att kräva förändringar 
och utmana makthavarna att vidta 

åtgärder.  Allt detta inger hopp om att vi kan ställa 
oss på det godas sida likaväl som vi åstadkommer så 
mycket ont. 

 Var finns då drivkrafterna att göra det goda? 
Ja, vi läser ju om dem så snart vi öppnar vår Bi-
bel.  I evangelierna berättas om hur Jesus ser på 
människor och visar att det i alla finns en kärna av 
något positivt och möjlighet till förändring. Vi har 
också berättelser om hur Gud ger människor upp-
drag som ser omöjliga ut. Mose fick uppdraget att gå 
till Farao och kräva att Israels folk skulle släppas ur 
fångenskapen.  Mose värjde sig och talade om hur 
oduglig han var, och när han ändå gjorde som Gud 
befallde gick han på den ena niten efter den andra. 
Men han gav inte upp och verkar inte ha ifrågasatt 
att han var Guds redskap. Och så har vi Maria som 
fick i uppdrag att föda ett barn. Tänk att få en upp-
gift som säkert skulle innebära förtal och skam. Och 
hur skulle hon, en ung flicka, klara ett barn? Men 
hon tycks inte ha tvekat utan till och med sjungit 
lovsång för att ha blivit utvald till en stor uppgift.  
Varken Mose eller Maria hade haft en chans att kla-
ra sina uppgifter om de inte litat på att Gud var med 
dem. Vi har också exempel i vår tid på människor 
som utfört stordåd i mänsklighetens tjänst. Är de 
en särskild sorts människor, eller handlar det om 
att de har sett behoven och litat på Guds hjälp när 
de gått till handling? 

När vi ser förfärliga situationer, hur många 
lider och hur människor kan plåga andra, 

ser förstörelse och hot mot hela vår tillvaro, 
då ropar vi på förändringar. Jag vill tro att 

det är allas vår uppgift 
att vara redskap för dessa 
förändringar, även om vi 
inte tror oss om att kunna 

göra skillnad eller att vara 
”den rätta” för uppgifterna.  

Men handlingar måste bäras 
av ett hopp om att förändring-

ar är möjliga och att vi har Guds 
hjälp om vi vill det rätta och det 

goda. Vi får tro att vi får vara med och 
bära hoppet men också att vi är burna – 
trots allt. 

Text: Britt Arvidsson
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Pilgrim i stan
Det är nu nionde året i rad som vi inbjuder till Pilgrim i stan i Örebro. Du är välkommen att vandra en 

dag, två dagar eller alla tre. Varje dag eller varannan, precis som det passar dig bäst. Kan du inte vara med 
och vandra är du välkommen till kvällsprogrammet på fredag och lördag och gudstjänsten på söndag. 

I år har vi delat upp Pilgrim i stan i två helger: 17-19 juni med utgångspunkt från Betlehemskyrkan och 
temat Skapelse, och 16-18 september med utgångspunkt från Längbro kyrka och temat Hopp.

Pilgrimsvandring är ett sätt att möta sig själv, medmänniskor, naturen och Gud och vi går i sakta mak 
under stilla samtal med varandra. Vi vandrar på trottoarer och stigar; bland hus, i skogen eller vid sjökan-
ten. Vissa sträckor vandrar vi under tystnad. Med jämna mellanrum tar vi paus och får lyssna till en kort 
reflektion från dagens medvandrare. En reflektion som ger underlag till fortsatt samtal. På fredags- och 
lördagskvällen, efter en pilgrimsmässa, får vi en fördjupning i samma ämne av dagens medvandrare. På 
söndagen samlas vi i Betlehemskyrkan till pilgrimsgudstjänst med nattvard.

Fredagen den 17 juni: Medvandrare Sara Bronner, hållbarhetsutvecklare i Örebro pastorat. Vi vandrar ut 
till Oset och Rynningeviken och temat för dagen är Från förtvivlan till hopp.

Lördagen den 18 juni: Medvandrare Lena Jerlström, konstnär. Vi vandrar utmed Lillån till Boglundsängen 
och temat för dagen är Skapande.

Söndagen den 19 juni: Medvandrare Ida Eriksson, styrelseledamot i Kristna Freds och verksamhetsut-
vecklare på studieförbundet Bilda. Vi vandrar en kortare vandring och temat för dagen är Fred i en sargad 
värld.

Läs mer på www.bilda.nu/pilgrimistan 
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Mitt klimattips
När jag funderade över vilket klimattips jag skulle 
kunna bidra med började jag i min tanke räkna upp 
olika saker för att leva klimartsmart: 
Gå! Cykla! Ta bussen! Ta tåget! Och när du måste ta 
bilen, tänk på att köra energisnålt!Ät närproducerat! 
Minska köttkonsumtion! Och när du väl äter kött, se 
till att det är svenskt!Laga dina kläder! Vårda dina 
kläder! Köp gärna secondhand!

Allt det här är ju självklara saker som många av 
oss redan vet om. Men jag tänker att även om det 
är självklart för många så kan vi då och då behöva 
påminna oss om det självklara.

Att leva klimatsmart kan variera beroende på vem 
du frågar men kort och gott handlar det om att 
basera beslut i vardagen efter vad som är det mest 
miljövänliga alternativet, d.v.s. det alternativ som 
ger minst utsläpp av växthusgaser av de givna alter-
nativen.

Mitt klimattips är utifrån detta att göra en checklis-
ta med olika självklara saker som man kan återkom-
ma till för att påminna sig om att leva klimatsmart.

Uskavi - ditt smultron-
ställe i Bergslagen

Passa på att göra en utflykt till Uskavi i sommar, 
eller ta chansen att bo där några nätter. På Uskavi 
finns det mycket att göra. Förutom att bada och sola 
finns möjlighet att paddla, spela minigolf, cykla eller 
vandra. Flera av pastorerna från Örebro kommer att 
vara gårdspastor i sommar och Betlehemskyrkan 
har planerat ett program på temat Pilgrimsvandring 
och Klimat vecka 29. Under veckan kommer en kort 
pilgrimsvandring runt området att vara uppsatt, i 
övrigt ser programmet ut så här:

Må 18 juli 
15.00 Allsång och information om veckan 
Tis  19 juli 
10.00 Heliga danser – meditation i rörelse. Ledare  
 Ingeborg Lindkvist 
14.00 Lång Pilgrimsvandring 
Ons 20 juli 
10.00 Stick-café och praktik kring en hållbar  
 garderob. Ledare Eva Gillsell 
13.30 Workshop kring röstvård Pris 50 kronor   
 Ledare Magdalena Eriksson 
19.00 Sångkväll med andakt 
Tor 21 jul 
15.00 Upptäck Nu! en utflykt för alla åldrar  
19.00 Kvällsandakt 
Fre 22 juli 
15.00 Sopan – en miljömusikal för barn och vuxna.  
 Ingela Öhman 
19.00 Kvällsandakt 
Lör 23 juli 
15.00 Upptäck Nu! en utflykt för alla åldrar 
19.00 Konsert med familjen Röjdemo  
 Entré 100 kronor 
Sön 24 juli 
11.00 Gudstjänst, Katarina Linderborg, Alf Rikner  
 m.fl.

Gårdspastorer sommaren 2022
27 juni-3 juli  Monica R Sturzenbecker 
4-10 juli  Magnus Kronberg 
11-17 juli  Eddy och Linda Alexandersson
18-24 juli  Katarina Linderborg 

Text: Annika Davidsson

Foto: B. Thorstenson
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Babblarna-
sångstund

11 juni 
kl 14:00
kl 16:00

Kom och sjung och dansa med oss! En helfestlig 
eftermiddag med de härliga Babblarsångerna! 

Sångstunden är ca 40 min lång och vi bjuder på 
fika efteråt. Gratis inträde.

För barn i alla 
åldrar i vuxet 

sällskap

© Copyright bild: Hatten förlag



I skrivande stund har det gått 
 nästan tre månader sedan  Ryssland 
inledde sin invasion av och sitt 
 anfallskrig mot Ukraina. 
Efter några inledande veckors ovisshet, otydlighet 
och närmast krisläge i det svenska flyktingmottag-
andet har läget nu lugnat sig betydligt – såväl natio-
nellt som lokalt här i Örebro - och vi har plötsligt 
fått tillfälle att lyfta blicken något och försöka tänka 
och planera lite mera långsiktigt också med sikte 
på integration. Där är just din församlings insats 
fortsatt viktig!  

Det är lätt att bli berörd av det otroliga engagemang 
som svenska folket har visat sedan kriget bröt ut. 
När sommaren nu strax står för dörren har jag en 
lika självklar som svår uppmaning till dig och alla 
andra i civilsamhället: Stå fast! Stå kvar! Håll i och 
håll ut! Det är ju så lätt hänt att man tar i från tårna, 
att man brinner för mycket och för fort i början. 
Risken är då uppenbar att orken tar slut, att glöden 
falnar och att engagemanget svalnar.  

Konkret kan det handla om social samvaro, stöd 
och vägledning genom mellanmänskliga möten och 
samtal – kort sagt grundingredienser i det diakona-
la uppdrag som alla ni församlingar har fast förank-
rade i ert DNA.  

Ungefär hälften av de mottagna flyktingarna från 
Ukraina är barn. För dem kan sommaren sannolikt 
upplevas väldigt lång. Särskilt om man ännu inte 
har fått påbörja sin skolgång. Har just din försam-
ling några sommaraktiviteter planerade?

Har ni egna tankar och idéer kring insatser för flyk-
tingarna från Ukraina så tveka inte att höra av er till 
oss på Örebro Stadsmission om ni vill bolla något!

Text: Jonas Andersson 
(Verksamhetsledare, Örebro Stadsmission)

 

Samling för fortsatt flykting-
mottagande!
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PLATS OCH TID
Stadsparken, Stora scenen

Söndagen den 12 juni kl 15.00
Musikkåren spelar från 14.45

Fri entré

GLÖM INTE 
Kaffekorg.

SWISH
123 317 03 88

Minns du sången?
Välkommen till konsert med insamling 
till Läkarmissionens arbete. Sångkören 
Korsbandet, med 50 sångare och musi-
kanter, samt Olaus Petri Musikkår, med 
25 musiker, uppträder.

Utöver kör och orkesterframträdande 
blir det även allsång och information från 
Läkarmissionen.

Moni Höglund är konferencier.
Dirigenter: Korsbandet – Glory Lund-
gren, Musikkåren – Staffan Sjösvärd

Vi sjunger och spelar för freden
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Program
Juni 
2 tor 19.00 Pilgrim i parken  
5 sön 10.00 Nattvardsgudstjänst i Betaniakyrkan, Katarina Linderborg 
  18.00 Musikgudstjänst i Betaniakyrkan med Kören Voxette 
9 tor 19.00 Pilgrim i parken 
11 lör 10.00 Församlingsmöte för Betaniakyrkan 
  14.00 Sångstund i Babblarna Betaniakyrkan  
  16.00 Sångstund i Babblarna Betaniakyrkan 
12 sön 10.00 Gudstjänst i Betaniakyrkan, Emanuel Strandh 
  17.00 Friluftsgudstjänst i Betlehemskyrkan, Katarina Linderborg 
17 fre 09.00 Pilgrim i stan, Sara Bronner 18.00 Pilgrimsmässa 19.00 Föreläsning 
18 lör 09.00 Pilgrim i stan, Lena Jerlström 18.00 Pilgrimsmässa 19.00 Föreläsning 
19 sön 09.00 Pilgrim i stan, Ida Eriksson 
  14.00 Pilgrimsmässa i Betlehemskyrkan, Ida Eriksson/Katarina Linderborg 
  16.00 Församlingsmöte för Betlehemskyrkan 
26 sön 11.00 Gudstjänst i Betelkyrkan, Magnus Kronberg 
  18.00 Sommarkväll i Hagakyrkan 

Juli 
3 sön 10.00 Gudstjänst på Uskavi, Monica R Sturzenbecker 
  10.00 Gudstjänst i Betlehemskyrkan, Lena Wentzel 
  18.00 Sommarkväll i Hagakyrkan 
6 ons 18.00 Cafékväll utanför Sturegården, Betlehemskyrkan 
10 sön 10.00 Gudstjänst i Betaniakyrkan, Lennart Davidsson 
  18.00 Sommarkväll i Hagakyrkan 
13 ons 18.00 Cafékväll utanför Sturegården, Betlehemskyrkan 
17 sön 18.00 Sommarkväll i Hagakyrkan 
24 sön 10.00 Gudstjänst på Uskavi, Katarina Linderborg 
  10.00 Gudstjänst i Vasakyrkan, Rajan G Mall 
  18.00 Sommarkväll i Hagakyrkan 
31 sön 10.00 Gudstjänst i Betlehemskyrkan, Katarina Linderborg 
  18.00 Sommarkväll i Hagakyrkan 

Augusti 
3 ons 18.00 Cafékväll utanför Sturegården, Betlehemskyrkan 
7 sön 11.00 Gudstjänst i Betelkyrkan, Magnus Kronberg 
  18.00 Sommarkväll i Hagakyrkan 
14 sön 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Stadsparken, Anna Lena Evehäll 
21 sön 10.00 Gudstjänst i Betaniakyrkan, Monica R Sturzenbecker 
  17.00 Friluftsgudstjänst i Betlehemskyrkan, Katarina Linderborg 
24 ons 19.30 Körstart i Betlehemskyrkan 
27 lör 10.00 Höstupptakt på Uskavi 
28 sön 10.00 Gudstjänst i Betaniakyrkan, Monica R Sturzenbecker  
31 ons 19.30 Projektkör startar i Betlehem 

Juni

Juli

Augusti

Ge din gåva till
Betaniakyrkan  
Bg 463 - 3517,  
Swish 123 512 84 75

Betlehemskyrkan  
Bg 869 - 2410,  
Swish 123 680 21 85
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Höstupptakt 27 augusti  
på Uskavigården

Nu kan vi äntligen se fram mot en gemensam höstupptakt igen.  
Lördag 27 augusti möts vi på Uskavigården för att dela en dag tillsam
mans.
Gemensam avfärd från våra kyrkor 09.00, avslutande samling 15.00.  
Dagen kommer att innehålla aktiviteter för alla åldrar samt lunch och fika.

Anmälan 
Vi behöver din anmälan senast 21 augusti på lista i respektive kyrka eller via mejl:  
betlehemskyrkan.orebro@telia.com, exp@betaniakyrkan.se 

Kostnad 
Kostnad för dagen med lunch och två fika: 150:-/person, barn 5–18 år 75:-, barn under 5 år gratis.  
Församlingen står för mellanskillnaden upp till den egentliga kostnaden som är 185:-/person.

Om du tycker det är billigt får du gärna ge ett extra bidrag till dagen. 
Betlehem Bg 869 - 2410, Swish 123 680 21 85 , Betania Bg 463 - 3517, Swish 123 512 84 75 

Arbetsgruppen för planering av dagen består av Margareta Johnzén, Katarina Linderborg,  
Monica R Sturzenbecker och någon mer från Betania (ännu inte klart).
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Sommartankar
”Nu grönskar det i dalens famn” 
Många blommor har knoppat upp ur jorden idag 
Ingen ensam blomma tar gestalt – alla är de  
tusenfalt 
    Skaparen är generös, han är nog religiös,  
tror jag tralala! 
En häger med långa ben spatserar i solens  
sken 
Två ringduvor äter mat från fulla fat 
Hackspetten och hans fru flög just förbi här  
nu 
Koltrasten i svart kostym, gul är slipsen och  
hans näbb! 
    En mask ur gräset är koltrastens lunch 
Två gräsänder simmar förbi, tror att små fiskar ger 
dem energi 
Tack för vår natur med skapelsens kraft 

Nu är det dags med ett glas svart vinbärssaft!

Vingarna bär
Svalorna flyger med snabba vingslag  
så snabbt 
att mina ögon har svårt att följa luftfärden 
Fågeltjattret hörs: ”Kom, följ med på vår färd 
skapelsen är så vacker från ovan 
Nyansernas rike, kom 
du har aldrig skådat dess like” 
”Ja visst, jag kommer, vingarna bär! 
Högt ovan molnens rike!”

 
Boken Dikter och konstverk av Ruth Bergström finns att 
köpa i Betaniakyrkan för 50:-/st.
Kontakta Monica R Sturzenbecker om du är intresserad.

Dikter och konstverk  
av Ruth Bergström
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Vi inbjuder till en studieresa till det (O)heliga landet där vi möter 
människor som, trots att de lever under stora svårigheter, arbetar för 
hållbarhet, klimat och Fairtrade. Angela Collin i Mikaels församling och 
Katarina Linderborg i Betlehemskyrkan håller för fullt på att planera ett, 
som vi hoppas, innehållsrikt och intressant program.

• Plocka oliver en halvdag och besöka Canaan 
Palestine i Burqin som pressar oliverna till olja 
på norra Västbanken.

• I Betlehem finns ett Fair Trade kooperativ som 
2015 blev det första WFTO-certifierade i Palesti-
na. Vi besöker olika hantverkare, och kan even-
tuellt vara med på workshops. (WFTO= World 
Fair Trade organisation)

• Besöka ett par bönder som odlar utan konstgöd-
ning och kemikalier.

• I Hebron finns ett kvinnokooperativ där vi 
möter några av kvinnorna som arbetar med 
tillverkningen av bl.a. broderier.

• I Taybeh finns ett ölbryggeri, men de har också 
vintillverkning, tillverkning av olivolja, tvål och 
oljelampor.

• I Jerusalem möter vi en rabbin som guidar oss 
med fokus på ekologi och hållbarhet.

• Betlehem, Jerusalem och Hebron är platser där 
många av Bibelns berättelser utspelar sig.

Israel-Palestina
Studieresa 16-23 oktober 2022

Förslag på besöksmål
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I december 2011 flyttade jag och Fanny in på 
Hjortstorpsvägen. Det var vår första gemensam-
ma lägenhet. Vi kände till att det låg en brun 
träkyrka bara 100 meter bort på en bakgata, men 

den hade lika gärna kunnat ligga 10 mil bort.  
Vi, liksom många andra unga kristna, gjorde miss-
taget att tro att vi behövde vara med i en stor för-
samling. Stor = många unga. Många unga = händer 
 mycket. Så dumt, så dumt. Vi var med i den försam-
lingen i sex år, trots att vi inte trivdes där. Det var 
kamp att gå till kyrkan – efter nästan varje gudstjänst 
tjatade jag hål i öronen på Fanny om allt som var 
dåligt. Visst fanns det ett stort gäng unga, nya för-
äldrar, men vi kom aldrig riktigt in i gemenskapen. 
Vi kände aldrig riktigt att vi platsade. Allt var såklart 
inte dåligt, men det som var bra var de äldre. Mina 
varmaste minnen är gubbarnas fasta handslag efter 
att jag predikat och tanternas noggranna omsorg om 
barnen. Vi kanske kom till Pingstkyrkan för de unga, 
men det var de äldre som höll oss kvar.

I maj 2017 besökte jag Betania för första gången och 
jag blev som så många andra direkt förtjust. En svag 
doft av kaffe och något obestämbart drog tankarna 
till min barndoms kapell. Det var ett bönehus, mitt i 
stan. Jag har så många gånger efter den dagen visat 
människor runt i lokalerna och sett dem förvånas, 
som jag då gjorde, över den enkla och nedtonade, 
men ändå så vackra och ändamålsenliga kyrksa-
len. Den här gången bytte vi inte församling med 
hopp om ett stort gäng unga människor. Även om vi 
förstår att en församling behöver folk i alla åldrar, 
har vi aldrig för egen del saknat barn och unga 
under vår tid i Betania. Det vi behövde var de äldre. 
De som hade tid och kärlek att slösa på oss. Det går 
inte att räkna alla de sätt på vilka vår familj har fått 
omtanke och stöttning av församlingen. Jag har så 
många gånger tänkt på våra jämnåriga kompisar 

när de har kämpat och haft det svårt: Tänk om de 
hade haft en sådan församlingsgemenskap som vi! 
Tänk vad mycket lättare det skulle vara för dem!

I september 2020 flyttade vi tillbaka till norr. Det 
kändes som att komma hem, men redan då visste 
vi att vi skulle flytta från Örebro – även om vi inte 
visste exakt när eller vart. Vi trivdes i stan och 
i församlingen, men inte med lägenhetslivet. Vi 
längtade efter något eget där barnen skulle få plats 
att växa upp. Det var ändå inget lätt beslut att flytta. 
Jag har ju haft världens bästa jobb! Sådan variation, 
flexibilitet, frihet och möjlighet till kreativitet kan 
jag aldrig förvänta mig att få igen. Lägg därtill all 
uppmuntran och alla fina arbetskamrater – både 
anställda och ideella! Jag har både en och två gång-
er blivit närmad av andra församlingar i stan som 
har tyckt att jag borde jobba hos dem i stället. Och 
hade det inte varit för vår bakgrund kanske jag hade 
lockats att tänka att jag behövde verka i en stor för-
samling. Att det skulle ge mig mer resurser och fler 
möjligheter. Att det skulle gjort mig till en viktigare 
person. Och även om jag skulle vilja säga att jag har 
tackat nej till dessa propåer för att jag är så ödmjuk 
och lojal, är sanningen den att jag aldrig har saknat 
något i Betania. Tvärt om har jag fått lära mig att 
det som verkar storslaget och attraktivt inte alltid 
levererar. Det kan visa sig vara i det till synes enkla 
och anspråkslösa som de verkligt stora möjligheter-
na finns.

Nu är det snart juni 2022 och vi ska börja packa 
ihop vårt bohag inför flytten ner till Åseda i juli. 
Fanny ska jobba på vårdcentralen och jag ska tjäna 
som pastor och föreståndare i Brunnskyrkan. Min 
väg till pastorstjänst har varit lång och jag är tack-
sam för att jag har fått växa in i uppgiften i min egen 
takt. Det känns lite konstigt att lämna Örebro efter 

Möjligheterna 
finns i det  

anspråkslösa
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12 år och flytta hela familjen till en småländsk håla 
som vi knappt besökt. Ibland kan jag tänka: Är det 
inte dumt att flytta ut på landsbygden till en ännu 
mindre församling? Kommer jag inte gå miste om 
en massa spännande möjligheter? Men när den 
tanken kommer ska jag komma ihåg den bruna 
träkyrkan 100 meter bort på en bakgata och de stora 
möjligheterna i det till synes anspråkslösa.

En svag doft av kaffe och 
något obestämbart drog 
tankarna till min barndoms 
kapell. Det var ett bönehus, 
mitt i stan. ”

”
Text: Emanuel Strandh
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   K Ö R E N   M Ö T E R 

VAR MED I HÖSTENS KÖRPROJEKT 2022! 
I år gör alla Örebros Equmeniaförsamlingar en 
gemensam körsatsning. Under sex veckor, 
fördelade över terminen, fördjupar vi oss i 
trubaduren, poeten och konstnären  
Tomas Boströms härliga melodier och kluriga 
texter. Projektet avslutas med konsert och 
musikgudstjänst tillsammans med  
Tomas Boström och komp. Dessutom blir det 
körfest med trevligheter som man inte vill missa. 

Så här går det till: 
Anmäl dig till Bilda och ange även den kör du 
önskar öva med enligt valen här nedan: 
• Betelkyrkan måndagar kl 18.30-20.30 

ledare Gunnel Sjöberg 
• Betlehemskyrkan och Betaniakyrkan  

i Betlehem onsdagar kl 19.30-21.00      
ledare Kersti Esselwall-Smårs                           

• Hagakyrkan onsdagar kl  19.00-20.45  
ledare Jannike och Anders Huss 

• Vasakyrkan måndagar kl 18.30-20.45  
ledare Jan Kenneth Rönning 

Övningar:  
Vi övar 6 gånger, ojämna veckor, med start  
v 35. Därefter ses vi v 37, 39, 41, 43 och 45.   
Ett par träffar blir gemensamma,  
övriga repetitioner sker i respektive kör. 

Konsert: 
Lördag 12 november kl 18.00 i Betelkyrkan 

Musikgudstjänst: 
Söndag 13 november kl 11.00 i Betelkyrkan 

Körfest: 
Konsertkvällen 12 november avslutas med körfest 
för alla deltagare i projektet där gemenskap och 
allehanda trevligheter utlovas. 

Anmälan öppen nu: 
Anmäl till BILDA på www.bilda.nu/projektkor 
ange vilken kör du vill öva tillsammans med.  
Sista anmälningsdag 18 augusti. 

V Ä L K O M M E N ! 

TOMAS BOSTRÖM växte 
upp i visans Västervik 
och det präglade tidigt 
hans liv. Tidigt lärde han 
sig några ackord på 
gitarren, hittade på sin 
lilla trudelutt och på den 
vägen är det. 
Sångskrivande har varit 
Tomas liv och sångerna 
har blivit många med 
åren. 
I tonåren fann Tomas sin 
naturliga hemvist i den 
kyrkliga världen. Där har 
han känt sig bekväm och 
lyssnad till. Sångerna har 
därför haft en andlig 
resonansbotten och 
funnit sitt rum i både 
enkla kapell som stora 
katedraler. 
– Sången har en 
besynnerlig treenighet 
som är tämligen 
svårslagen, menar 

Tomas. Allt börjar i 
rytmen. En liten melodi 
förhöjer den och kan 
man sedan hitta lyrik 
som passar har den en 
förmåga att nå vårt allra 
innersta. 
Med denna treenighet 
har Tomas arbetat i 
många år. Han bor sedan 
drygt 40 år på Gotland 
och ön med dess 
stränder, öppna vyer och 
vind har sannerligen satt 
sina spår i hans sånger. 
– Jag har haft förmånen 
att arbeta med de allra 
bästa inspirationskällor 
och är oerhört tacksam 
för att mina visor mött en 
lyhördhet som är 
obetalbar. 
Flera av hans sånger har 
blivit psalmer och finns 
idag i psalmböcker runt 
om i världen. 

Tomas Boström
F
A
K
T
A 
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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

Ledig dag: fredagar

Församlingsassistent
Emanuel Strandh

Tel 070 374 24 39

emanuel@betaniakyrkan.se

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

Kultur och studieverksamhet sker i samarbete med 
Studieförbundet Bilda

Betlehemskyrkan
Sturegatan 9, 702 14 Örebro 
Tel Exp 019 32 38 61 
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 Esselwall-Smårs

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

Bild: Katarina Linderborg (s. 3, 4, 11, 16), Fredrik  
Sturzenbecker (s. 12), Unsplash.com (s. 6),  
www.uskavi.se (s. 9)

Kontakter
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Sommaren 1988 arrangerade kyrkorna i Öre-
bro en gemensam ungdomskonferens med 
namnet ”Hopp om livet”. Vid den tiden var 
jag mitt i tonåren och bar precis som många 

andra ungdomar på stora och avgörande frågor 
kring tro och liv. Jag minns att de där dagarna var 
mycket betydelsefulla för mig och jag har förstått att 
vi var många som delade den upplevelsen. Jag var 
med i den konferenskör som samlade ett hundratal 
ungdomar under ledning av Stig-Erling Alverlin. En 
av sångerna vi sjöng hade följande text:

Så länge jag lever, har jag hoppet kvar. Jag tror på en 
framtid. Tron är svag men mitt hopp finns kvar.  
När trender kommer, trender går är kärleken och 
tron, tillsammans med hoppet det enda som består. 
Hoppet som bär mig kan ingen ta ifrån mig. Hoppet 
som bär mig, en gåva ifrån Gud.

Under några dagar fylldes stan av ungdomar och 
unga vuxna som genom konferensen fick starka-
re framtidshopp. Den sommaren, för över trettio 
är sen, fanns ingen oro för klimatnödläge eller 
krigshot från öst, arbetslösheten var låg och den 
 psykiska hälsan hos unga var relativt god. Idag, 
drygt trettio år senare, ser situationen helt annor-
lunda ut. Ungdomar och unga vuxna bär inte på 
samma framtidstro, hoppet om en trygg framtid har 
börjat svikta.

I Romarbrevet sammanfattar Paulus sin syn på 
den kristna trons grundfrågor. Han skriver om 
rättfärdighet genom tro, om Guds löfte till de som 
tror, om räddning och nytt liv. Han vill ingjuta ett 
framtidshopp till församlingen i Rom. Mitt i alla 
motgångar de möter kan de lita på att Gud inte har 
övergett dem, det finns hopp om livet.

”Vi vet att hela skapelsen ännu ropar som i födslo-
våndor. Och till och med vi, som har fått Anden som 
en första gåva, också vi ropar i vår väntan på att Gud 
skall göra oss till söner och befria vår kropp.  
I hoppet är vi räddade – ett hopp som man ser 
uppfyllt är inte något hopp, vem hoppas på det han 
redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, då 
väntar vi uthålligt.” (Rom 8:22–25)

Jag önskar att vi kunde ingjuta samma hopp hos 
våra unga idag, och även hos oss som har lämnat 
ungdomen bakom oss. Tron på en framtid kan vara 
svag, men då får vi som Paulus, hoppas på det vi inte 
kan se. Vi får hålla fast vid vårt hopp om att Gud 
kommer med en bättre framtid. Gud har inte över-
gett oss. Det finns hopp om livet.

Text: Monica R Sturzenbecker

Hopp om livet

Vi får hålla fast vid 
vårt hopp om att Gud 
kommer med en bättre 
framtid. Gud har inte 
övergett oss. Det finns 
hopp om livet.


