December 2017 – Januari 2018!
Några glimtar sedan sist:!
Foto: Anders Bergh
Den 1 advent
hade inredningsrådet fått vår gigantiska julgran på
plats i kyrksalen.
Första ljuset tändes,
kören och vi andra
sjöng Hosianna och
Bereden väg för Herran
för full hals . . .

I gudstjänsten den 26 november välsignades inte mindre än sju
barn! Våra pastorer Isak och Anders och vår familjepedagog
Barbro hjälptes åt att be, välsigna – och gosa litet med – de nya
små världsmedborgarna.
. . . barnkören underströk glädjen
med sin sång och dans . . .

På julavslutningen för barn- och ungdomsgrupperna den 2 advent,
var bl.a. en ängel på plats, liksom scouter som invigdes och många
andra. Efteråt blev det traditionell kakbuffé.

. . . och Anders
predikade om
ljuset som lyser
i mörkret.

21-28 januari: 24/7-bön igen!!
Januari är traditionellt bönemånad i vår församling – en god tradition! Varje söndagskväll i januari
samlas vi till bön och lovsång, då vi söker Herren och hans tilltal. I år satsar vi också på en veckas
bön 24/7, dvs. bönejour dygnet runt i vårt lilla kapell, som kommer att ställas i ordning särskilt för
detta ändamål. Det innebär att det alltid är någon som beder under de 168 timmar veckan innehåller. Boka in en eller flera
timmar på den tavla som kommer att finnas i foajén, och var med och bed för världen, vårt land, vår stad och andras och
dina egna personliga böneämnen. Och tacka Gud!
Vi har haft denna böneform vid ett flertal tillfällen tidigare, och nu, efter den turbulenta tid vi upplevt i församlingen,
känner vi att det är dags igen att söka Herren på detta sätt. Det är många timmar som ska täckas, men vi är också många i
församlingen, så om vi alla hjälps åt så kommer det att gå bra. Fundera redan nu när du vill vara i kapellet och bedja.
Det kommer också under vecka 4 att vara gemensam bön i staden varje kväll kl 18.00 i någon av kyrkorna.
Anders Sundström

Onsdagen den 24 januari
drar vi igång!
Mer information kommer.

önskar redaktören
alla läsare av
FiladelfiaNU!

Juletid!
Man kan ha olika känslor inför juletiden. De flesta av oss
målar nog upp tankar i vårt inre som handlar om frid,
gemenskap och ledighet, och där allt det där liksom framträder i en bomullsmjuk och varmt dämpad adventssljusmysbelysning. Sen möter man verkligheten med vinterkräksjuka, julklappshets, blöta overaller och stress över allt
som ska hinnas med.
”vår tid som kyrka”
När jag var yngre kunde jag ofta frustreras över hur julen
har blivit kidnappad av kommersen. Det är inte alltid så
lätt att se Jesusbarnet där bakom alla högar av mat, klappar och pynt. Men så var det en vän som för några veckor
sedan sa något till mig som har dröjt sig kvar. Hon sa
ungefär att ”adventstiden och julen, det är ju vår tid som
kyrka.”
Och visst är det så? Om man vänder på det. Är det inte
fantastiskt att vi fortfarande kan fylla kyrkan på första
advent? Är det ändå inte underbart att krubban i de flesta
hem fortfarande får plats där bredvid tomtarna? Att SvT
inte bara visar Kalle Ankas jul, utan även Karl-Bertil
Jonssons jul?
Krubban i sig kommer kanske inte att frälsa någon. Men
finns det någon annan tid på året när vi som kyrka har så
stor möjlighet att föra ut evangeliet – glädjebudet om
Jesus – som just vid denna tid?
Och vilket budskap det är!
Att Gud är god och inte har övergivit oss. Att han en gång
föddes in i vår värld för att än i dag kunna födas in i varje
människas hjärta. Att vi inte behöver vara rädda, för Gud
vill rädda oss och Gud vill ge oss fred. Att ljuset lyser i
mörkret och att mörkret inte har övervunnit det.
Och det ljuset får vi vara bärare av. Det ljuset får vi berätta
om. Det ljuset som är Jesus Kristus själv. Ett ljus som inte
bara finns där som den kosmiska bakgrundsstrålningen,
långt borta och osynligt för allt utom de modernaste av
mätinstrument, utan som är oss alldeles nära, i varje god
gåva som ges, i varje behövandes rop i nöd, och i varje
hjärta som tror.
Det ljuset får vi hoppas på. Det ljuset får vi förkunna. Och
det ljuset får vi be ut.
Isak Spjuth

Månadens missionärer!
December: !
Kent och Kaori Edefors
arbetar med att plantera
en församling i Shizuoka,
ca 17 mil väster om Tokyo
i Japan. Under det senaste
året har de fått se en allt större tillväxt med flera omvändelser och dop, och det är vi tacksamma för.
EFK håller på att trappa ner familjens underhåll – det är
tänkt att församlingen och samfundet i Japan ska ta över
en del. Vi i Filadelfia fortsätter att underhålla dem under
nästa år.

Januari: !
Mats och Iréne Frändå arbetar
på Cypern med den kristna TVkanalen Sat-7. Mats berättar att
man just kommit igång med en ny
kanal: SAT-7 ACADEMY. Den
nya kanalen hade sin första sändning den 1 september 2017. Det
är den femte TV-kanalen sedan
starten 1996 och riktar sig för
närvarande till arabisktalande
tittare. Den innehåller skolundervisning och är riktad bl.a.
till flyktinglägren i Mellanöstern, där många barn inte har
möjlighet till skolgång. Många gånger finns det en parabol
och en TV och genom den nya kanalen kan barn få
tillgång till undervisning.
Missionsrådet

Senaste ny" i föreståndarfrågan!
Under november månad var församlingen uppmanad att
be och pröva tanken om att kalla Ellen Hemström till
pastor med ett övergripande ansvar för församlingens verksamhet. Vid forum den 26 november lade församlingsledningen fram förslaget att kalla Ellen till pastor och
föreståndare.
En intensivt samtal fördes såväl i forum den 26 november
som efter ett möte och en frågestund med Ellen den 5
december. Alla fick säga sitt, och samtalet avslutades i god
stämning.
Den 10 december var det så dags för omröstning, då enligt
stadgarna endast närvarande medlemmar fick delta. 253
medlemmar röstade, varav 235 (93 %) lade sin röst för att
vi ska kalla Ellen till föreståndare.

Jullovsläger!!
När jullovet känns långt och man längtar efter
sina kyrkkompisar, då träffas vi som går i åk 1-3
och har ett läger i kyrkan! Den 5-6 jan sover vi
över, leker, har bibeläventyrsvandring, tittar på
film, har andakt, myskväll m.m. Anmäl dig till
barbro.nystrom@filadelfiaorebro.se

VinterSmajl -18!
Det kan vara svårt att förstå, men det kommer en VÅRtermin efter julhelgen! Första delen av sportlovet, 16-20
februari (fre-tis) åker vi på VinterSmajl igen. Tjoho –
det blir kul!

Inspirationsdygn för barn- och
ungdomsledare!
Den 12-13 januari åker vi till Kåfalla herrgård och låter
oss inspireras och glädjas över förtroendet att få vara
barn- och ungdomsledare!
Det blir undervisning av Ulrik Josefsson och Åsa Molin,
men vi hinner också med att umgås, äta gott, samtala, ha
bön lovsång och nattvard.
Är du barn/ungdomsledare – missa inte detta! Och är
du inte det ännu, så bestäm dig nu för att bli det så får
du följa med!! Anmäl dig till
barbro.nystrom@filadelfiaorebro.se

Alla barn i åk 2-6 är välkomna med, och det behövs
också ett gäng föräldrar/ledare som kan åka med och
hjälpa till.

Från förra årets VinterSmajl:!

Anmäl dig FÖRST till barbro.nystrom@filadelfiaorebro.se,
och sedan på www.hjalmargardenlager.se Där finns
också mer info om lägret.

!

Det brukar bli fullt så vänta inte för länge med att
anmäla!

!
!
!

Nya medlemmar
– välkomna till Filla!!

Oscar o Sofia Aldmar

Gun-Britt Augustsson Sara Hjalmarsson

Insamlat till och med november:

Edvard Wiberg

Och så har Frida Hagström,
som välkomnades tidigare i år,
också fångats på bild nu J

Tack för allt du gett
hittills i år!
I FiladelfiaNU har du kunnat
följa en del av vad våra insamlade pengar använts till – här i
Örebro och ute i världen.
Fortsätt att vara en glad givare
till församlingen – även i
julbrådskans månad!

I kyrkan i dec-jan!

English translation available at Sunday morning services (11am).
Söndagar i jämna veckor tolkning till teckenspråk.

SÖNDAG 17 DECEMBER!

LÖRDAG 20 JANUARI!

11.00 ”Ljuset lyser i mörkret – Låt oss vandra i ljuset”.
Mikael Tellbe, Dan-Erik Sahlberg
15.00 Multikulturell julfest (Anmälan)
18.00 Julkonsert med kör, solister, musiker och dansare.
Fri entré. Insamling till Ge för livet: byutveckling i
Paraguay med fokus på barn.

9.00-17.30 GLS – Global Leadership Summit –
inspirationsdag för alla ledare. Anmälan på gls-event.se!

______________________________________________________

______________________________________________________

TISDAG 19 DECEMBER!

SÖNDAG 21 JANUARI!

10.00 Berea, samtalsgrupp för män. Julfest. Gäst: AnnaMaria Jonsson.

11.00 Gudstjänst: Gudstjänst: ”Den gemensamma bönen
skapar förnyad tro”. Anna-Maria Jonsson
18.00 Bön och lovsång !

SÖNDAG 24 DECEMBER!

23.00 Julnattsgudstjänst: ”Folket som bor i mörker har
sett ett stort ljus”. Anders Sundström och sångare o
musiker från familjerna Backendal, Hemström och
Ingberg m.fl.

______________________________________________________!

21-28 JANUARI!
Bön 24/7 i kapellet
Boka din(a) timma(r) på tavla i foajén!

______________________________________________________

FREDAG 26 JANUARI!

14.00 RPG Annorlunda fritid

______________________________________________________

SÖNDAG 28 JANUARI!

SÖNDAG 31 DECEMBER!

11.00 Gudstjänst: ”Bönens plats i våra hem”. Anders
Sundström
18.00 Gemensam bön. Tema: Den förföljda kyrkan

11.00 Gudstjänst: ”Ljuset lyser i mörkret – Mörkret har
inte övervunnit det”. Isak Spjuth, Therése Hovlund
______________________________________________________

______________________________________________________

SÖNDAG 7 JANUARI!

TISDAG 30 JANUARI!

11.00 Gudstjänst med nattvard: ”Vår bön är en del av vad
Gud gör”. Bert Ingelsten
18.00 Bön och lovsång

Barngrupper varje vecka :

______________________________________________________

LÖRDAG 13 JANUARI!

14.00 Grötfest för inbjudna gäster
SÖNDAG 14 JANUARI!

11.00 Gudstjänst: ”Bön som en längtan efter helighet”.
Anders Sundström
18.00 Bön och lovsång

Varje vecka i kyrkan:
Söndag 10.15-10.50 Bön i kapellet (ej julafton)
Onsdag 16-18
Lässtugan, språk- och läxhjälp
för nysvenskar (ej v. 51-02)
Torsdag 18.30
En timma bön (ej v. 51-01)
Torsdag 18.30
Alpha – Al Massira –
Bibelstudium (t.o.m. 14/12)!
FiladelfiaNU, månadsblad för Baptistförsamlingen Filadelfia, Örebro
Ansvarig utgivare: Anders Sundström
Redaktör o skribent: Gunlög Eiderbrant

10.00 Berea, samtalsgrupp för män
!

Sö 11-12.30

Barnens gudstjänst (ej v. 50-02)
Miniskatten, ca 2-4 år
Skatten, 4-9 år
After9 söndag, åk 4-7
Ti 18-19.30
Nybyggarscout från åk 3
Fr 18.30-20.30 After9 fredag, åk 4-7 (ej v. 50-03)

Barn- och ungdomskörer (ej v. 50-03):
On 16.30-17.15 Barnkören, från åk 1
On
Musiklekis, 4-6 år
16.30-17.15 Nybörjargrupp
17.25-18.10 Fortsättningsgrupp
On 17.20-18.20 Soul Children, från åk 4
To 10-11.30
Babysång/småbarnsmusik, 0-ca 3 år

Ungdomarnas program:
On 18.30
Lö 19

Konfa, åk 8 (ej v. 50-02)
Onsdagsgrupper, åk 9-3 (ej v. 50-02)
Chilladelfia, åk 7 (ej v. 50-03)

Konton i Swedbank för direktöverföring av gåvor:
7666 12 58101 – församling, 7666 12 58098 – mission, 7666 12 58780 – amortering
Swish 123 033 4276, Bankgiro 576-6043, Plusgiro 14 17 46-8 – ange ändamål!

