Maj 2018!
21-22 april: En intensiv och glädjefylld helg!!
Fotograf: Anders Bergh

Plantor till sommarens trädgårdsland, pallkragar eller balkonglådor . . .

. . . hembakat till eftermiddagskaffet . . .

. . . fina tavlor och
hantverk av olika slag
och mycket annat
fanns att köpa . . . .

Lördag:
Fillas första vårmarknad gav ett rejält tillskott till vår sociala kassa. Behövligt,
eftersom vårt (inte så gamla) diakonala råd får allt fler förfrågningar från människor som hamnat i kläm i livet och har akuta behov av ekonomisk hjälp för
sina basbehov, t.ex. mat.!

. . . och i Ljusgården kunde man vila fötterna,
fika och lyssna till musik av stora och små.

Söndag: En välfylld kyrka välkomnade vår nya pastor och föreståndare Ellen Hemström.!
Barnen gav välkomstrosor till
hela familjen . . .

Öyvind Tholvsen
ledde avskiljningen
av Ellen till pastor
i Evangeliska Frikyrkan . . .

. . . och sedan ville många vara med
och lägga sina händer välsignande
på henne och hennes man Jakob.

. . . och så var det dags för Ellen att
hålla sin första predikan som pastor
hos oss. Hon hade valt ämnet ”Vart är
vi på väg?”
och du kan
både läsa
och lyssna på
predikan
på vår hemsida.
Rekommenderas!

Filla Open Disc Event!
Alla som spelar eller har spelat frisbeegolf och som är med i Filadelfia kan delta. Härlig gemenskap
erbjuds, liksom möjlighet att snappa upp eller dela med sig av god teknik.
Torsdag den 17 Maj kl.18.30 startar vi i Hästhagen.
Du anmäler dig till Anders Ohlsson per mail: anders.ohlsson@utikuligt.se eller sms: 0704-54 08 82
Välkommen!

A" träna sig i a" se det goda!

Månadens missionär, maj!

Nu har jag arbetat i församlingen sedan den 9 april. Och
utan att överdriva har jag varje kväll legat i min säng och
känt tacksamhet. Vilken förmån att få arbeta i Guds församling, vilken förmån att få finnas just i Filadelfiakyrkan
som pastor och föreståndare.

Hej!

Redan min första arbetsvecka fick jag upp ögonen för hur
mycket folk som rör sig i kyrkan dagtid. Det förbereds
fika, planeras verksamheter, någon går runt med en mopp
medan någon annan byter en lampa i foajén. Någon kommer upp och kopierar noter på expeditionen, en annan
ligger i en soffa och väntar på att börja förbereda kvällens
ungdomssamling. Sjuka och gamla får besök, människor i
nöd får hjälp och stöd och den med tungt hjärta får någon
som lyssnar och ber.
Gång på gång förundras jag över allt som sker men som
inte syns. Bortom söndagsgudstjänsten och de stora samlingarna pågår en ständig rörelse av människor som tjänar
och verkar i det fördolda. Ledare som inte står framme på
estraden med micken i handen, utan som tjänar när ingen
annan ser.
En av utmaningarna och uppgifterna framåt tror jag är att
få syn på allt det goda som finns i den här församlingen.
Den mångfald av personer och initiativ som finns i vår gemenskap är något vi kan vara stolta över.
Att träna sin blick till att se det goda istället för det som
stör, frustrerar eller saknas är lättare sagt än gjort. Men när
vi aktivt synliggör och bekräftar allt gott som sker här i
församlingen, och när vi på samma sätt synliggör och bekräftar varandra och våra olika gåvor och funktioner, övar
vi oss att se på tillvaron med tacksamhet. Med ett enkelt
sms, en tumme-upp i fikakön eller en bukett blommor kan
vi få styrka varandra i uppdraget att tjäna Gud, var och en
med de gåvor som Herren gett.
Efter avskiljningsgudstjänsten den 22 april och den efterföljande församlingsfesten visade Gud mig dessa vackra
ord från Höga Visan 2:11-13. En kärleksfull hälsning från
Honom om hopp och framtidstro:
”Vintern är över, regntiden är förbi.
Marken täcks av blommor, sångens
tid är inne, turturduvan hörs i vårt
land. Fikonträden får kart, vinstocken
går i doftande blom.”
Ellen Hemström

Fotograf:
Beatrice Andersson

Jag befinner mig just nu på Iberiska
halvön, har varit i Spanien en vecka
och är nu på väg till Portugal.
I Spanien fick jag möjlighet att komma
i kontakt med lite nya partner och nya
initiativ. En av dem var föreningen
”Silla vacia” som arbetar mot människohandel i Spanien. Är spänd över vad detta kan ge i
framtiden!
En annan intressant händelse var en söndag när jag fick
vara med i en församlingsplantering som våra EFKmissionärer Ferro och Anna-Maria Mehmedovic är
engagerade i. Vi åkte med bil ca 15 minuter till en
kommun utanför Valencia som heter Moncada och har
runt 30 000 invånare. I den kommunen finns ingen
evangelisk församling eller kyrka.
Gruppen startade för ett tag
sedan och samlas i en
frisörsalong. Det var en
upplevelse! Mötet började
med en lång stund av
lovsång, där vi satt och
lovade Gud mellan hårtorkar
och shampooflaskor. De
som tagit emot Jesus för lite
längre sedan får fungera som
ledare, andra var där för
första gången. Totalt finns
15-20 personer kopplade till
denna plantering. Tanken är
att ha olika mindre
cellförsamlingar i byar och
kommuner som ligger
utanför Valencia.
Ja. det var en liten glimt från min resa här i södra Europa.
Er utsända, Anna-Maria Jonsson

Du vet väl om a" vi i Filadelfia är med i e" globalt
arbete med medarbetare i flera länder runt vår
jord. På vår hemsida finns de senaste
uppdateringarna från dem:!
h"p:www.filadelfiaorebro.se/verksamhet/mission/!

Kärlek till Örebro:!

Stakset åter till Stortorget. I år med bl.a. Samuel Ljungblahd!
Var med och förbered denna konsert i bön, hemma
eller i de bönesamlingar
som äger rum i olika kyrkor
den 14-18/5 kl. 19:
Måndag - Vasakyrkan
Tisdag - Citykyrkan
Onsdag - Mellringekyrkan
Torsdag - Filadelfiakyrkan
Fredag - Pingstkyrkan (då
Stakset finns med)

Den 3 juni: Musikcafé
Söndagen den 3 juni blir det musikcafé i Ljusgården kl. 18 med
Håkan Ellehammer med band. Bandet består av Magnus Hellkvist
på piano, Stefan Tingman på gitarr och sång, Mikael Linder på bas
och Alexander Mohlen på cajun-trumma.
Håkan och hans gäng har spelat hos oss tidigare, och hans musik
och texter uppskattas av många. Denna gång blir det en hel del
nyskrivet material, allt ifrån blues till country. Gruppen "Under
Construction" kommer också att spela under kvällen, och båda
banden medverkar även i gudstjänsten kl. 11 samma dag. Välkomna!
Therése Hovlund, musikansvarig

Kärleksgåvan till församlingen
I förra FiladelfiaNU berättade vi om tillfället att ge en extra kärleksgåva till församlingen i samband med att Ellen installerades som
pastor. Den insamlingen blev ett lite nytt sätt att ordna offergång. Vi gick som tidigare fram och lade våra gåvor i en stor korg, men ingen
behövde förse sig med kontanter i förväg. Den som ville swisha eller betala in på annat sätt kunde i stället skriva det belopp man ville ge
på en lapp som delades ut och lägga den i korgen. På så sätt kunde vi snabbt summera resultatet. Och det blev mycket glädjande: nästan
117 000 kronor, varav drygt 36 000 i kontanter och drygt 80 000 i ”löfteslappar”.
Detta medförde att insamlingsresultatet för april totalt blev hela 466 000 kronor. Vi ligger nu, enligt vår nye huvudkassör, Lars O Molin,
”där vi ska ligga” när det gäller församlingskassan, dvs. något över insamlingsmålet för årets första fyra månader. Att vi släpar efter litet
när det gäller missionskassan går snabbt att rätta till om vi hjälps åt, eller hur?

I kyrkan i maj!

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

LÖRDAG 5 MAJ!

10.00-12.30 Bibel & Brunch för unga vuxna
SÖNDAG 6 MAJ!

11.00 Gudstjänst med nattvard: ”Ett generöst liv –
Allt detta kan bli ditt!”
Anders Sundström, Olof Säll m.fl.
13.00 Filla intro, för dig som vill veta mer om
församlingen

SÖNDAG 20 MAJ – Pingstdagen!
!
!
!

11.00 Gudstjänst med konfaavslutning:
”Ett generöst liv – En översvallande gåva”
Isak Spjuth, Joakim Liebgott m.fl.

______________________________________________________

______________________________________________________

TISDAG 8 MAJ!

TISDAG 22 MAJ!

10.00 Berea, samtalsgrupp för män:
VÅR – fantastiska värld – skapelsen

10.00 Berea, samtalsgrupp för män: Våravslutning i
Molltorp. Anmälan

ONSDAG – TORSDAG 10-11 MAJ!

TORSDAG 24 MAJ!

EFK:s kongress i Mariestad. Anmälan.

08.00 Avresa från Birckebergskyrkan för RPG:s och
Korsbandets vårresa. Anmälan.

SÖNDAG 13 MAJ!

11.00 Gudstjänst: ”Ett generöst liv –
Var är din skatt?”
Ellen Hemström, Seniorsångarna
ca 13 Församlingsmöte, med bl.a. anställningsärende
18.00 Fem bröd & två fiskar, gemenskap kring soppa
(serveras från 18) och nattvard (19)

SÖNDAG 27 MAJ!

11.00 Gudstjänst med sommaravslutning för barn- och
ungdomsgrupperna: ”Ett generöst liv – Vad angår det
mig?” Barn-och ungdomsledarna, barnkören, Soul
Children m.fl.
______________________________________________________

______________________________________________________

MÅNDAG – FREDAG 14 – 18 MAJ!

18.30 Gemensam bön i Örebro: ”Inför Guds ansikte”
Måndag – Vasakyrkan
Tisdag – Citykyrkan
Onsdag – Mellrngekyrkan
Torsdag – Filadelfiakyrkan
Fredag – Pingtskyrkan, Sebastian Stakset medverkar
LÖRDAG 19 MAJ!

19.00 ”Kärlek till Örebro”, konsert på Storgorget.
Medverkande: Sebastian Stakset, Samuel Ljungblahd,
Small Town Girls, Lin D

Varje vecka i kyrkan:
Söndag 10.15-10.50 BönFöreläsning
i kapellet med Caroline
Onsdag 15.30-18.30 Öppen
kyrkaFri entré
Engvall.
Onsdag 16-18
Lässtugan, språk- och läxhjälp
för nysvenskar
Torsdag 18.30
En timma bön
Torsdag 14
Al Massira på persiska!
FiladelfiaNU, månadsblad för Baptistförsamlingen Filadelfia, Örebro
Ansvarig utgivare: Anders Sundström
Redaktör o skribent: Gunlög Eiderbrant

***************

SÖNDAG 3 JUNI!

11.00 Gudstjänst med nattvard: ”Ett generöst liv” –
Ge för att få ?!” Anders Sundström m.fl.
18.00 Musikcafé med Håkan Ellehammer m.fl.

Barngrupper
varje vecka :
!
Sö 11-12.30

Barnens gudstjänst
Miniskatten, ca 2-4 år
Skatten, 4-9 år
After9 söndag, åk 4-7
Fr 18.30-20.30 After9 fredag, åk 4-7

Barn- och ungdomskörer:
On 16.30-17.15 Barnkören, från åk 1
On 17.20-18.20 Soul Children, från åk 4

Ungdomarnas program:
On 18.30

Lö 19

Konfa, åk 8
Onsdagsgrupper, åk 9-3
Chilladelfia, åk 7

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!

