Oktober 2018!
En glimt från e" gli"rande hav!

Torsdagen den 20:e till söndagen den 23:e september åkte ungdomsgänget och konfirmanderna iväg
till östkusten, till ett läger på missionsbåten Shalom.
På plats höll vi igång med undervisning, lekar, tävlingar och andakter. Vi hissade segel, lyssnade till
vittnesbörd och fick höra den fantastiska berättelsen om hur Gud kunde förvandla ett gammalt
skrotigt lastfartyg till en ståtlig missionsbåt.
Bland de mest uppskattade sakerna med lägret var
gemenskapen och den egna tiden med Gud, då man
i stillhet fick känna in Guds närvaro.
Samuel Hörnell, teamare

Besök från ”vår” folkhögskola (Foto: Anders Bergh)
Vår församling är, liksom Evangeliska frikyrkan och Immanuelskyrkan, huvudman för Örebro folkhögskola. Skolan har många
olika utbildningar och kurser, och Götabro bibelskola är en.
Det har blivit en tradition att vi någon gång under hösten får besök
av bibelskolan. Men traditionen förnyas ständigt, eftersom eleverna
är nya varje år. I år fick vi möta dem den sista september.

Ungdomarna sjöng inspirerat . . .

. . . och Leila Höglind, en av deras lärare, predikade
om Mose, vars tvekan inför sin kallelse Leila kunde
känna igen sig i. Men Gud lovade både Mose och Leila:
”Jag ska vara med dig” och båda vågade gå in i det uppdrag Gud kallat dem till.

Visionsarbete!

Månadens missionärer, oktober!

En del frågar mig vad som är Filadelfias största utmaning
just nu. Det är självklart svårt att svara på. Likt alla församlingar har vi alltid utmaningar! Men ganska tidigt stod
det klart för mig att en av huvudutmaningarna för den
närmaste tiden är att uttrycka och levandegöra en gemensam riktning, längtan och vision för församlingen. Vi är en
församling bland många i den här staden. Alla har vi fått
uppdraget av Gud – att i ord och handling utbreda Guds
rike. Men hur ska det ta sig uttryck hos oss? Och hur kan
vi göra det uppdraget mer konkret?

”Det skulle bara bli en kort, tillfällig resa, men nu har vi
varit här i flera år.” Kvinnan från Syrien, som vi träffar i
flyktinglägret i Bekaadalen i Libanon tittar uppgivet på
oss. ”Detta är inget värdigt liv,” fortsätter hon, ”tristessen
kryper oss in på livet, vi har inga jobb, vi tog bara med
oss det nödvändiga och våra barn förlorar viktiga år i
skolan.” – ”Men när jag hör ljuden från bomber från
Syrien där borta är jag ändå tacksam att vi lever.” avslutar
hon och pekar bort över bergen.

Jag vet att det finns många olika uppfattningar och känslor
kring att arbeta med visionsfrågor i en församling. Vi är
vana vid processer från våra arbetsplatser där det läggs
mycket tid på att formulera visioner och verksamhetsplaner, som lätt blir dokument i en pärm, utan verklig
påverkan.

Vårt möte speglar livssituationer med så olika förutsättningar. När vi stod där på den torra marken utanför ett
torftigt skjul, blev allt så verkligt – men ändå så obegripligt. Trots olikheter är vi alla människor som bär på liknande känslor för vår familj, våra barn, våra liv. Vi känner
nog alla att kvinnan och hennes familj har drabbats orimligt hårt.

När Gud kallade profeten Habackuk sade han ”Skriv ner
allt du får se med tydlig skrift på tavlor, så att det blir lätt
att läsa.” (Hab 2:2) Det är inte ett avancerat, välpolerat
trosdokument som jag tänkt mig, utan en enkel vision,
som går att minnas, som går att ta till sig och som påverkar hur vi bygger församlingens liv och verksamhet. En
vision som är tillräckligt konkret för att ge ledning, och
samtidigt tillräckligt vid för att inte kännas begränsande.
I församlingsmötet den 7:e oktober kommer vi i församlingsledningen att presentera ett förslag till församlingsvision. Efter det följer en månad då vi önskar se hur församlingen läser den, ber över den, ifrågasätter den och
funderar över den. Allt utifrån frågan: Uppfattar vi att det
är detta som Gud vill göra genom församlingen Filadelfia?
För att den här visionen inte bara ska bli en pappersprodukt vill vi att hela församlingen ska känna ett
ägarskap och en enighet med den vision vi landar i.
Att flera hundra personer ska kunna finna en gemensam
enighet i vad vi vill som församling kan tyckas vara en
omöjlig uppgift. Självklart är det en stor utmaning för oss,
men jag tror att när Guds Ande får verka i oss, så verkar
Han alltid för enighet. Guds Ande vill inte splittring utan
samlar oss alltid i det gemensamma. Om det blir församlingsledningens förslag eller en helt omarbetad version vi
landar i, återstår att se. Min förhoppning är att vi ska gå in
i den här processen med förväntan, glädje och kreativitet –
tänk att tillsammans få söka Gud för vägen framåt! Kom
helige Ande!
Ellen Hemström

Tänk att vi tillsammans kan vara med och förändra människors situationer. Familjen vi träffade hade en ”tjockTV” i skjulet där de bodde. Där samlades barnen för att
följa lektioner i SAT-7:s program ”My School”. Familjen
kunde se positiva och inspirerande program på SAT-7
KIDS och SAT-7 ARABIC. Via dessa TV-program får vi
vara med och förmedla ett framtidshopp till våra
medmänniskor i Mellanöstern och Nordafrika.
Bönevecka för Mellanöstern 4-11 november!!
Trots alla förändringar och all oro i Mellanöstern, försöker de kristna bevara sin tro på Kristus. SAT-7 vill
uppmuntra och stödja dem genom inspirerande TVprogram. Nu inbjuder vi dig att vara med i en vecka i bön
för deras situation. Bed för
- dem som lever under förföljelse
- dem som lever isolerat och som behöver undervisning
- framtidshopp för alla barn som lever i krigsområden
- SAT-7 i vår strävan att stödja kyrkan i regionen
Hälsningar från Irén och Mats Frändå

För att vara goda ledare behöver vi tillsammans tränas i
ledarskap – särskilt när det handlar om att bygga Guds
rike. Ledarskap blir vi aldrig klara med och Gud har alltid något nytt att säga för vår tid i förändring. Filla och
IMK välkomnar dig därför till en gemensam ledarutbildning. Under 8 tillfällen möts vi för att uppmuntras, utmanas, utrustas och uppbackas i vårt ledarskap.
Vi vill under utbildningen ge konkreta verktyg och förankra vårt ledarskap i Bibeln så att vi kan växa i karaktär
och förmåga att leda andra. Föreläsningar och workshops varvas med samtal om gruppdynamik, gåvor,
tjänande ledarskap, konflikthantering och mycket mer.
Några av oss som kommer undervisa är Isak Spjuth,
Josefine Arenius och Edvard & Rebecka Wiberg.

Välkommen du som är ideell ledare eller intresserad av
att leda. Du anmäler dig genom att fylla i ett formulär
som du hittar via vår hemsida. I anmälan lämnar du
kontaktuppgifter till en ledare i församlingen som kan
vara din referens.
Vi träffas kl. 19-21. Under hösten ses vi i Filla och
under våren i IMK.
Datum för träffarna ser du här ovanför.
Peppa varandra och haka på! Detta blir fantastiskt roligt
och spännande – missa inte chansen att växa som
ledare!
Isak Spjuth, Pastor Filadelfiakyrkan
Rebecka Wiberg, Pastor i Immanuelskyrkan

KOM, KOM,
och ta med
en KOMpis:
Till gospelkonserten den 6/10 kl. 19!

Och till höstmarknaden den 13/10 kl. 15-18!

Insamlat i år till och
med september:

Vi har tid att bättra på detta!
Vi kunde rapportera bra insamlingsresultat för missionskassan under första kvartalet, men det betydde ju inte att vi gjort vårt där!
Nu har vi fram till jul på oss att fylla på kassorna och för missionskassans del blir det en extra satsning med offergång i början av
november.
Vi lägger ju inte pengar på hög, utan omsätter dem i verksamhet för barn, unga, vuxna och äldre, svenskar och invandrare och
också människor i andra länder – allt för att fler ska få lära känna Gud!

I kyrkan i oktober!

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

ONSDAG 3 OKTOBER!

TISDAG 23 OKTOBER!

LÖRDAG 6 OKTOBER!

10.00 Berea, samtalsgrupp för män:
”Israels framgångar” med Nils-Olov Nilsson
18.30 Församlingsforum med samtal om vår vision

19.00 ”Ett med dem” – bön för den förföljda kyrkan
19.00 Gospelkonsert med kör, musiker och dansare.
Gästartist: Boris René. Entré 120:-/60:-/20:SÖNDAG 7 OKTOBER!

11.00 Gudstjänst med nattvard: ”Gud gör något nytt –
Hanna” Ellen Hemström, gospelkör m. Boris René
ca 13 Församlingsmöte
18.00 Tema mission: ”Kyrkornas tillväxt i Latinamerika”,
Anna-Maria Jonsson, Dan-Erik Sahlberg
______________________________________________________

FREDAG 26 OKTOBER!

14.00 RPG Annorlunda fritid: Läsarsånger, dikter och
klassiska pärlor med Pensionärstrion från Linköping.
Eftermiddagskaffe
SÖNDAG 28 OKTOBER!

11.00 Gudstjänst: ”Gud gör något nytt – Maria”
18.00 ”Kom helige Ande”, bön, lovsång, tillbedjan

TISDAG 9 OKTOBER!

10.00 Berea, samtalsgrupp för män:
”Bibliska personer” med Bo Wettéus
LÖRDAG 13 OKTOBER!

***************!

LÖRDAG 3 NOVEMBER!

10.00 Bibel & Brunch för unga vuxna
15-18 Höstmarknad med musikcafé

11.00 Allhelgonagudstjänst med minnesstund för de som
under året gått hem till Herren. Andrs Sundström m.fl.!

SÖNDAG 14 OKTOBER!

SÖNDAG 10 NOVEMBER!

11.00 ”Gud gör något nytt – Rut”
Isak Spjuth, Mattias Frändå, Emma Landelius m.fl.
______________________________________________________

FREDAG 19 OKTOBER!

11.00 Missionsgudstjänst med nattvard: Besök av vår
missionär Andreas Dagernäs. Offergång till missionen
18.00 Tema mission med Annelie och Andreas
Dagernäs: ”Guds under i Afrika!”

18.00 Bön för Örebro i Vasakyrkan
!
LÖRDAG 20 OKTOBER!

!

9-11.30 Kvinnofrukost
med Hermen och Irena Derki. Anmälan senas 14/10

Barngrupper varje vecka :

SÖNDAG 21 OKTOBER!

11.00 Gudstjänst för alla åldrar: ”Gud gör något nytt –
David”. Anders Sundström, barnkören och Soul
Children

Varje vecka i kyrkan:
Söndag 10.15-10.50 Bön i kapellet
Onsdag 15.30-18.30 Öppen kyrka (ej 31/10)
Onsdag 16-18
Lässtugan, språk- och läxhjälp
för nysvenskar
Torsdag 16.30
Al Massira på persiska
Torsdag 18.30
Bibelgrupp för arabisktalande
Torsdag 18.30
En timma bön
FiladelfiaNU, månadsblad för Baptistförsamlingen Filadelfia, Örebro
Ansvarig utgivare: Anders Sundström
Redaktör o skribent: Gunlög Eiderbrant

Sö 11-12.30

Barnens gudstjänst (ej 4/11)
Miniskatten, ca 2-4 år
Skatten, 4-9 år
After9 söndag, åk 4-7
Ti 18-19.30
Nybyggarscout från åk 3 (ej 30/10)
Fr 18.30-20.30 After9 fredag, åk 4-7 (ej 2/11)

Barn- och ungdomskörer:
On 16.45-17.30 Musiklekis, 4-6 år (ej 31/10)
On 16.40-17.25 Barnkören, förskoleklass-åk 3 (ej 31/10)
On 17.30-18.30 Soul Children, åk 4-9 (ej 31/10)
To 10-11.30
Småbarnsmusik, 0-ca 3 år (ej 1/11)

Ungdomarnas program:
On 18.30
Lö 19

Konfa, åk 8 (ej 31/10)
Onsdagsgrupper, åk 9-3 (ej 31/10)
Chilladelfia, åk 7 (ej 3/11)

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!

