Februari 2018!
Januari: Bön, grötfest och Öppen kyrka!!
Foto: Anders Bergh

Gröt, tårta och gemenskap!

Öppen kyrka invigd med fest!!

I samband med utdelningen i december av julblommor till församlingens äldre, inbjöd äldrerådet och församlingsledningen till traditionell grötfest den 13 januari. Många kom och lät sig väl smaka.

På kvällen den 23 januari möblerades det om – litet i hemlighet –
i kyrkans foajé. Dagen efter kunde alla se resultatet, då Öppen
kyrka slog upp dörrarna med gratis festfika för besökarna.
Initiativtagaren Barbro Nyström inbjöd alla
att plocka för sig av de hembakade godsakerna . . . .

!

. . . och snart var
samtalen igång runt
borden.

Mer än hundra personer i vår bönekedja!!
Vecka 4 samlades vi som församling till en 24/7-bönevecka. Vi inredde kapellet till ett särskilt avskilt
bönerum. Och från gudstjänsten den 21 januari till gudstjänsten den 28 formade vi som församling
sedan en bönekedja, där vi tillsammans lyckades be non-stop 166 timmar i sträck! Sammanlagt var
vi strax över hundra olika enskilda bedjare och därutöver sex olika grupper – som husgrupper och ungdomsgruppen.
Vilket fantastiskt sätt att be detta är! Att var och en får komma med sina egna böner. Att alla får bära sin del av bönen.
Men att man ändå kan få känna att man ingår i något större. Något som vi gör tillsammans. Och jag måste säga att för mig
personligen är bönen aldrig så lätt och inspirerande som under 24/7-bönen. För mig blir det ett tydligt och konkret uttryck för hur betydelsefullt det är att vi bär varandras bördor – även i bön – och att det faktiskt gör skillnad när vi gör det!
Isak Spjuth

OBS! Vårt årsmöte hålls den 18 mars!!
2018 års årsmöte, som ursprungligen planerades till början av mars, är framskjutet till den 18 mars. Detta för att ”stadgegruppen” och
församlingsledningen ska hinna arbeta fram ett förslag till förändring av våra stadgar, och vi alla tillsammans ska få tillfälle att
diskutera det som föreslås. En diskussionskväll runt det nya förslaget är annonserad till den 13 februari.
Stadgeförändringar kräver två beslut: av ett församlingsmöte och ett årsmöte. Församlingsledningen räknar med att vi ska kunna fatta
det första av dessa beslut den 18 februari, och det slutgiltiga den 18 mars, så att de nya stadgarna kan träda i kraft från och med
årsmötet.

Från Babylon till Jesus!

Månadens missionärer, februari!

Nu lämnar vi den babyloniska fångenskapen som vi har
predikat utifrån ända sedan september. Det har onekligen
funnits beröringspunkter mellan det folket upplevde och
det som vi som församling gått igenom. Det har varit
lärorikt och nyttigt på flera plan. Nu går vi vidare, och
under februari-mars är temat ”Formad av Jesus”.

Här kommer en rykande aktuell hälsning från våra missionärer Victor och Solevi John
som arbetar i Indien:

Jesus formar en gemenskap av brokiga människor –
syndare som är i behov av hjälp. Han tar initiativet och
kallar dem till sig, inte baserat på deras meriter utan på
Guds nåd. Det enda som kan hålla denna brokiga
gemenskap samman, är att de alla definieras av att de är
kallade till Gud och sända till världen. Det blir en
gemenskap av människor som lever av Guds kärlek och
kraft, och som är till för andra snarare än för sig själva.
Det är en enkel och oansenlig gemenskap som ändå får
förvalta det frö som kan förändra världen.
Jesus talade inte bara visionärt om denna gemenskap, utan
han började att praktiskt och konkret skapa och forma
den. Runt sig samlade han sina lärjungar. Deras
gemenskap var inte perfekt, men Jesus formade dem
genom att undervisa dem och framför allt leva med dem;
att ge exempel för dem att ta efter.
I den här predikoserien vill vi uppmuntra till en fördjupad
förståelse av församlingen för dem som redan finns i den.
Samtidigt vill vi förklara vad en församling är på ett sådant
sätt att de som ännu inte fått upptäcka det ska känna sig
inbjudna till en gemenskap – formad av Jesus själv.
Anders Sundström

Sång och musik!

är en viktig del av vår gemenskap, och många är engagerade i musiklivet för att – i olika konstellationer och
olika musikstilar – leda oss i lovprisning, tillbedjan och
bön på våra gudstjänster.
Här en bild på musikteamet den 21 januari.

Vår organisation ASSI arbetar i
sex olika delstater i Indien, i sju
stora städer och många, många
mindre städer och byar. Vi fortsätter att hjälpa
människorna med det de behöver, stöttar och hjälper barn
som blir borttappade, ordnar skolgång för barn i slummen
och vill genom våra insatser visa på den Gud som älskar
alla människor.
Vi arbetar för att nå nya områden som inte hört de Goda
Nyheterna och fokuserar på pionjär kyrkoplantering. Det
politiska klimatet i Indien har hårdnat genom hindupartiet
som kommit till makten. Staden Gorakhpur, där vi bor, är
en plats med oerhörd mycket tryck, både från olika myndigheter, militanta hinduer och tyvärr även från de gamla
församlingarna och kyrkorna. De motarbetar arbetet och
sprider falska rykten.
Bed för Victor och hans syster Usha, administrativ
direktor för ASSI, att de får visdom, kraft att orka med
utmaningarna och i allt visa Guds kärlek.
Det är inte lätt att tjäna nu när det är hårda tider för
många kyrkor, och ledare får utstå mycket förföljelse och
många gånger förnedring för att de följer Kristus.
Samlingar i hemmen störs av militanta grupper. Victor
finns där för att stötta dem och han vill fortsätta att
betjäna och vittna tills det blir stopp.
I allt fortsätter Gud att verka. En grupp kvinnor har
besökt Bhojpurikonferensen flera år. Varje gång lärde de
sig något nytt och åkte tillbaka och undervisade de andra
kvinnorna i sina byar. På så sätt har de uppmuntrat
hundratals nya lärjungar. Efter konferensen 2017 ordnade
de en minikonferens i sin by för att dela med sig av det de
lärt. De hade inbjudit 300 nya kristna att lovsjunga och
fira jul. Med egna pengar anordnade de en stor fest. Nu
har en hel by tagit emot Herren. De inbjöd ledare från
ASSI för att tacka dem för att de fått komma på
konferenserna och fått bli fyllda med kraft genom Guds
ord.
Den lokala ledaren, som också har ett Community
Learning Center, har fått se mer änr 25 husförsamlingar
starta i det området på 2½ år. Gud är allsmäktig!
Solevi John

På Sportlovet åker vi på läger! !
16-20/2 VinterSmajl (åk 2-6)

21-25/2 VinterChili (åk 7-9)

Var gärna med och be för oss!

Några mars-aktiviteter, med anmälan under februari:!

Dagen vänder sig till dig som står i/är på väg in i förbönstjänst, är smågruppsledare eller längtar efter att få betjäna människor i din vardag. Anmälan senast den 28/2 till forbon@filadelfiaorebro.se. För mer info kontakta Anders Sundström.

Bengt Johansson med band åker runt i landet
under våren 2018. Söndagen den 11/3 kl. 18
gör de ett stopp i vår kyrka.

Vill du vara med och sjunga i kören!
som tillsammans med Beng och bandet
kommer att leda hela publiken i sång? Då är du
välkommen på övning tisdagarna 27/2 och 6/3
samt före konserten från kl. 15.30.
Rekommenderat pris för detta körprojekt är 50:- inklusive smörgåsfika före konserten.
Anmäl dig till Therése Hovlund, therese.hovlund@filadelfiaorebro.se senast onsdag 21/2.

Vill du lyssna till konserten och sjunga med i bänken!
så boka in tiden redan nu i din kalender! Biljett kan du köpa i förväg på Din Bok eller vid entrén i samband med konserten.

Insamlat under 2018:

Du får mer detaljer om ekonomin
den 18 februari!
Då har vi nämligen årets ekonomiforum.
Där redovisas resltatet för 2017 mera i detalj, och vi får tillfälle att diskutera budgeten för 2018, som ska beslutas på årsmötet
den 18/3. Men först alltså:
Vi ses efter kyrkkaffet den 18/2!

I kyrkan i februari!

English translation available at Sunday morning services (11am).

TORSDAG 1 FEBRUARI!

SÖNDAG 25 FEBRUARI!

18.30 Terminsstart för ”Upptäck tron”-kvällar med tre
spår: Alpha – Al Massira – Bibelstudium

11.00 Gudstjänst: ”Formad av Jesus – en hotad
gemenskap”, Anders Sundström, Lovsångsteam!

SÖNDAG 4 FEBRUARI!

11.00 Gudstjänst med nattvard: ”Formad av Jesus –
en kallad gemenskap”, Anders Sundström, Therése
Hovlund m.fl.
______________________________________________________

LÖRDAG 10 FEBRUARI!

______________________________________________________

TISDAG 27 FEBRUARI!

10.00 Berea, samtalsgrupp för män. Bibelsamtal:
”Israel – tiden före Jesus”
19.00 Start för körprojekt inför konsert med Bengt
Johansson den 11 mars

09.00 Kvinnofrukost med Gittan Borg. Anmälan senast
4/2 till kvinnofrukost@filadelfiaorebro.se

______________________________________________________!

Vill du vara med och
arbeta praktiskt
kring våra konserter eller
ta chansen a#
synas med di! företag
och samtidigt stö#a konsertprojekt
i form av sponsring?
Kontakta musikledare Therése Hovlund.

SÖNDAG 11 FEBRUARI!

11.00 Gudstjänst: ”Formad av Jesus – en brokig
gemenskap”, Isak Spjuth, Olof Säll m.fl.
18.00 Fem bröd & två fiskar, gemenskap kring soppa
(serveras från kl. 18) och nattvard (19)
______________________________________________________

TISDAG 13 FEBRUARI!

10.00 Berea, samtalsgrupp för män: ”Den 8 februari 1892
knackade det på Henrikssons dörr!”
18.30 Diskussionsforum om stadgeändringar!
SÖNDAG 18 FEBRUARI!

11.00 Gudstjänst: ”Formad av Jesus – en växande
gemenskap”, Rebecka Werner, Dan-Erik Sahlberg m.fl.
ca 13.00 Församlingsforum om ekonomi och stadgar
______________________________________________________

FREDAG 23 FEBRUARI!

14.00 RPG Annorlunda fritids årsmöte. Bengt Sjöberg:
”Att gå den extra milen – Mirakler i invandrararbete”
Seniorkören. Eftermiddagskaffe

Varje vecka i kyrkan:
Söndag 10.15-10.50 Bön i kapellet
Onsdag 15.30-18.30 Öppen kyrka
Onsdag 16-18
Lässtugan, språk- och läxhjälp
för nysvenskar
Torsdag 18.30
En timma bön
Torsdag 18.30
Alpha – Al Massira –
Bibelstudium!
FiladelfiaNU, månadsblad för Baptistförsamlingen Filadelfia, Örebro
Ansvarig utgivare: Anders Sundström
Redaktör o skribent: Gunlög Eiderbrant

______________________________________________________

SÖNDAG 4 MARS!

11.00 Gudstjänst: ”Formad av Jesus – en måltidsgemenskap”, Isak Spjuth, Svante Ingberg m.fl.
!

Barngrupper varje vecka :
Sö 11-12.30

Barnens gudstjänst (ej 18/2)
Miniskatten, ca 2-4 år
Skatten, 4-9 år
After9 söndag, åk 4-7
Ti 18-19.30
Nybyggarscout från åk 3 (ej 20/2)
Fr 18.30-20.30 After9 fredag, åk 4-7 (ej 23/2)

Barn- och ungdomskörer (ej v. 8):
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 21/2)
Onsdagsgrupper, åk 9-3 (ej 21/2)
Chilladelfia, åk 7 (ej 24/2)

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!

