September 2018!
Sommarglimtar:!
Fotograf: Anders Bergh

Långväga besök!
Första söndagen i augusti hade vi glädjen att få möta våra utsända
i Sydamerika: Mattias och Louise med flickorna Amanda, Ester
och Melinda.

Gudstjänst i det gröna –
gemensam gudstjänst i Stadsparken
!

Vi hade ju inte så mycket sommarsvalka att bjuda på, men fick
lyssna till deras erfarenheter och vara med och be och välsigna dem
och deras arbete.

Och augusti avslutades med församlingshelg på Hjälmargården!
Therése Hovlund
tillsammans med några
tjejer lärde oss rörelser
till en lovsång (nedan) . . .

Noomie Hallberg tog emot i
receptionen, fördelade sovplatser
och sålde matkuponger.

Inget läger utan
mycket mat!
Här rör Per
Arenander om
i den mexikanska böngryta
som serverades
på grillkvällen.

. . . och vi var med på noterna!

Ellen Hemström
får hjälp av några
lägerdeltagare med
att tina en hårdfrusen T-shirt!
Det var en av grenarna i den lekfulla tävling som
våra pastorer utsattes för.

Peppe Eriksson gjorde sina
sista dagar som församlingens
vaktmästare, och avtackades
med present, blomma och
förbön. I inte mindre än sju år
har han servat oss och vårt studentboende med fixande av allt
möjligt (och ibland omöjligt!).

Inte bara ord – vi drar igång
en böneverkstad!!

Månadens missionärer,
september!

Ibland kan man känna en längtan efter att det ska hända
mer i ens liv som kristen. Man läser i Bibeln om under och
tecken. Man hör vittnesbörd från andra runt omkring som
verkar uppleva tilltal och se Guds nedslag. Visst tror man
på Gud, men det känns som att mycket går på tomgång.
Frågan är om det möjligt att få ett böneliv som är levande
och gör skillnad?
I Lukas 11:1 verkar det som att en av lärjungarna bar på
samma längtan: ”En gång hade Jesus stannat på ett ställe för att
be. När han slutade sade en av hans lärjungar till honom: ’Herre,
lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar.’”
Kan man lära sig att be? Är det något man kan växa i?
Lärjungarna var inga märkvärdiga människor utan vanliga,
precis som du och jag. Efter Jesu uppståndelse fick de
tillsammans vara med om stora och härliga ting eftersom
de hade fått del av den Ande som Jesus hade: hjälparen,
den helige Ande. Samma Ande – sanningens Ande – som
de hade, har också vi fått. En hjälpare med utrustning,
med gåvor och frukt.
Jag tror att vi är många som vill upptäcka mer på bönens
område. Därför vill vi göra en satsning under oktober
månad. Vi har vi valt att kalla det för Böneverkstaden. I en
verkstad pågår det renoveringar. Där repareras och lagas
saker så att de kan användas igen. Vad innebär det att
Guds Ande bor i mig? Vilka är de andliga nådegåvorna
och hur ska de användas? Hur kan jag leva i det profetiska
mer konkret? Finns det nycklar som Jesus har gett sin
församling till att be mer strategiskt för att låsa upp och
befria det som är bundet? Kent Pekár, Sofia Dernand, Isak
Spjuth, Teodor Lindh och jag själv kommer att undervisa
dessa kvällar, som innehåller lovsång, tillbedjan, bön,
förbön och delgivning. I slutet av månaden blir det en
outreach, där vi går ut på stan och möter och betjänar
människor utifrån vad Herren talat till oss.
När Jesus svarar lärjungen som vill lära sig att be säger han
”Fader, låt ditt namn bli helgat, Låt ditt rike komma . . .” Bön är
i första hand ingen aktivitet eller teknik som man ska lära
sig, utan en relation med sin far. Det handlar om ett liv
tillsammans med honom. Bönens syfte är att vi ska få se
hans rike, Guds rike, utbreda sig mitt ibland oss. Om det
sker, då kommer våra böner att göra skillnad.
Anders Sundström

Kent och Kaori Edefors är verksamma i Shizuoka, ca 17
mil väster om Tokyo i Japan. De befinner sig i en
församlingsplantering och har de sista åren fått se flera
japaner komma till tro. Årets första dop hade man på
pingstdagen, och man planerar för en andra dophögtid i
september.
Församlingen har idag ungefär 30 medlemmar. De är
positiva och ser med tillförsikt på framtiden. Med det
ökande medlemsantalet i församlingen kan den också ta
större och större ekonomiskt ansvar för arbetet.
Missionsrådet

Välkommen Simon, vår nya
vaktmästare!!
Simon Axelsson har under andra
hälften av augusti introducerats i sitt
nya jobb som Fillas vaktmästare. Han
har gnuggats av både fastighetsrådet
och av Peppe, som gick i pension vid
månadsskiftet (se s. 1).
Simon är en mångsysslare, som har
många års erfarenhet som sommarvaktmästare på en folkhögskola. Han
har läst teologi, har podden ”Aten
och Jerusalem” tillsammans med en
kompis (Anton Johnsson) och kanske har du sett honom
spela bas i något lovsångsteam i vår kyrka.
Simons tjänst är på 60 %, varav 50 gäller fastigheten/
studentboendet (som han varit hyresgäst i) och 10 teknik,
dvs. ljud o bild.
Välkommen Simon!

Församlingen lever hela året!!
Därför kommer vårt ekonomiråd, under ledning av
Lars Molin att under hela september inspirera oss till
ett regelbundet givande till församlingen.
Det finns många sätt att ge regelbundet på: stående
överföring från det egna bankkontot, autogiro eller
som en överföringsrutin i samband med att andra
räkningar betalas då lönen kommit. Inget sätt är
dåligt utom det som inte blir av!
Läs mer i en folder som finns i kyrkan. Personerna
på bilden kommer också att finnas i kyrkans foajé
efter gudstjänsterna under september, för dig som
undrar något eller vill ha hjälp med att få igång en
rutin.

Några av ekonomirådets medlemmar presenterade kampanjen
”Regelbundet givande” på församlingslägret. Från höger Cristofer
Remar, Bengt-Olof Almqvist, Elin Ingberg och Lars Molin.

Gospelkonsert med kören
By Grace från Stockholm

Helg med Boris René
6-7 oktober

Söndagen den 23/9 kl. 16. Fri entré.

Lördagen den 6/10 kl. 19 är det dags igen för gospelkonsert i
Filadelﬁakyrkan! Denna gång med kör, musiker, dansare och
Boris René som gästarWst. Hela gänget inklusive Boris
medverkar även i söndagens gudstjänst.

ECer konserten är det Kick-oﬀ för Unga vuxna, med
mat och gemenskap i Ljusgården.
Varmt välkomna hälsar Unga Vuxna-rådet

Vill du vara med och sjunga i kören, som börjar öva Wsdag 11
okt kl. 19, går du in på hemsidan för mer info och anmälan:
www.ﬁladelﬁaorebro.se/Musik/Körsång för alla.

Vårmarknaden gav mersmak –
i oktober blir det höstmarknad
Vårmarknaden med musikcafé i april blev en succé. Ca 100 personer var engagerade och vi samlade in ca 26 000 kr till vår diakonala kassa. ”Marknadsgruppen” planerar nu för en höstmarknad den 13 oktober.
Vill du vara med och bidra genom att skänka sådant som kan säljas eller
ätas på caféet, vill du hjälpa till på plats med servering, försäljning, barnaktiviteter eller har andra tankar och idéer att bidra med? Hör av dig till marknadsgruppen på mailadressen
marknad@filadelfiaorebro.se eller kontakta någon i gruppen i samband med någon gudstjänst. Alla intäkter går även
denna gång till församlingens diakonala kassa.
Marknadsgruppen består av Maria Brengesjö, Charlotte Carling, Malin Hessel, Kristina Segerlund, Ester Blomberg
och Therése Hovlund.

I kyrkan i september!

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

SÖNDAG 2 SEPTEMBER!

SÖNDAG 30 SEPTEMBER!

11.00 Gudstjänst med nattvard: ”Gud gör en ny värld”
Ellen Hemström, Olof Säll m.fl.
18.00 Tema Mission med Victor John: ”Väckelse i
Indien!”

11.00 Gudstjänst: ”Gud gör något nytt – Mose”
Leila Höglind, Götabro bibelskolas elever
13.00 Filla Intro – för dig som vill veta mer om
församlingen

______________________________________________________

MÅNDAG 3 MAJ!

18.00 Makten och människan bakom – samtal inför valet
med våra toppolitiker !
SÖNDAG 9 SEPTEMBER!

11.00 Gudstjänst: ”Gud gör en ny människa”
Anders Sundström, Mattias Frändå, Emma Landelius
m.fl.
______________________________________________________

TISDAG 11 SEPTEMBER!

10.00 Berea, samtalsgrupp för män:
Rapport i ord och bild från Israels vänners
sommarkonferens
19-21 Start för höstens gospelkörprojekt
FREDAG 14 SEPTEMBER!

18.00 Bön för Örebro i Vasakyrkan
LÖRDAG 15 SEPTEMBER!

15-18 Lördagstacos för barnfamiljer. Anmälan
SÖNDAG 16 SEPTEMBER!

11.00 Gudstjänst: ”Gud gör ett nytt folk”
ISak Spjuth, Therése Hovlund m.fl.
______________________________________________________

SÖNDAG 23 SEPTEMBER!

11.00 Gudstjänst: ”Gud ger oss ett nytt hjärta”
Hanna Wärlegård, Sven Brengesjö, Kristoffer Sjöberg
m.fl.
16.00 Gospelkonsert med kören By Grace från
Stockholm. Fri entré
______________________________________________________

TISDAG 25 SEPTEMBER!

10.00 Berea, samtalsgrupp för män: ”Mission med focus
på INDIEN”. Victor John berättar
FREDAG 28 SEPTEMBER!

14.00 RPG Annorlunda fritid: ”Något mellan himmel och
hav”, Ingemar Fhager, Seniorkören. Eftermiddagskaffe
FiladelfiaNU, månadsblad för Baptistförsamlingen Filadelfia, Örebro
Ansvarig utgivare: Anders Sundström
Redaktör o skribent: Gunlög Eiderbrant

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

LÖRDAG 6 OKTOBER!

19.00 Gospelkonsert med kör, musiker och dansare.
Gärstartist: Boris René!
SÖNDAG 7 OKTOBER!

11.00 Gudstjänst med nattvard: ”Gud gör något nytt –
Hanna” Ellen Hemström, gospelkör m. Boris René
18.00 Tema mission med Anna Maria Jonsson:
”Kyrkornas tillväxt i Latinamerika”
!

Varje vecka i kyrkan:
Söndag 10.15-10.50 Bön i kapellet
Onsdag 15.30-18.30 Öppen kyrka
Onsdag 16-18
Torsdag 16.30
Torsdag 18.30
Torsdag 18.30

Lässtugan, språk- och läxhjälp
för nysvenskar
Al Massira på persiska
Bibelgrupp för arabisktalande
En timma bön!

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 Musiklekis, 4-6 år
Barnkören, förskoleklass-åk 3
On 17.20-18.20 Soul Children, åk 4-9
To 10-11.30
Småbarnsmusik, 0-3 år

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!

