Mars 2019
Glimtar från vår årsmötesdag
Text: Gunlög Eiderbrant. Foto: Anders Bergh

Den 10 mars samlades vi till en heldag (nästan) i kyrkan. I
gudstjänsten kl. 11 utmanade oss vår föreståndare Ellen
Hemström att vara en församling för hela människan:
Guds ord lär oss å ena sidan att Gud använder oss i vår
svaghet, ja att han till och med kan
använda sig av den. Å andra sidan är
det glasklart att Jesus har kommit
för att upprätta det som är svagt, att
hela och läka det som är brustet och
trasigt. Guds Ord manar oss att
hålla samman dessa skenbart motsägande aspekter. Det är inte det ena
på bekostnad av det andra!
(Detta var Ellens sista framträdande på estraden på en
tid, eftersom familjen väntar tillökning senare i månaden.)
Årlig tradition: sopplunch
Efter förmiddagsgudstjänsten var alla välkomna till vår
årsmötestradition: en sopplunch, för året kompletterad
med korv till barnen. Som vanligt hade den servicegrupp
som hade veckoansvaret i år jobbat hårt hela dagen, med
allt ifrån att kånka bord och stolar fram och tillbaka till
Bollhallen, duka, koka kaffe och servera, till att ta hand
om disk och matrester efter serveringen. En stor arbetsinsats – tack alla köksjobbare!

Årsmöte
Sedan var det dags för de formella förhandlingarna. För
att pigga upp oss inför dem fick alla ta en tablettask vid
ingången till kyrksalen, och för att öka förståelsen för allt
ekonomiprat fick alla också en ekonomi-ordlista, trevligt
ihopsatt av Elin Ingberg, en av våra ekonomer, och
illustrerad av Alissa Sundberg, en av årets teamare.
Församlingens nye huvudkassör
Lars Molin (nedan) redogjorde för
bokslutet för 2018 och för den budget
för 2019 som församlingsledningen
föreslog. Han uppmanade också till
troget givande – omvärlden har ofta
svårt att förstå att vår stora verksamhet
bygger på medlemmarnas givande och
inte på bidrag utifrån. Tvärtom är det
faktiskt vi som ger bidrag till verksamheter också utanför församlingen, som t.ex. vårt samfunds
pastorsutbildning, sjukhuskyrkan och Porten (f.d. Ria).
Två församlingledare, Kabonawa
Berindowa och Bert Ingelsten avtackades för sina insatser, och fyra
nya valdes, och som avslutning på
årsmötet ställde vi oss i en stor ring
längs väggarna och bad gemensamt,
vända ut mot gatan, för den stad där
Gud satt oss att verka.

Vår nya församlingsledning
Främre raden: Lovisa Frändå,
Eric Johansson, Eilon Sjöberg,
Marie Larsson (vice ordf.), Ellen
Hemström
Bakre raden: Henrik Enell
(ordf.), Anders Lindh, Charlotte
Arenander, Paul Hedman,
Anders Botvidsson
På bilden saknas
Erika Norresjö,
men hon ser ut så här:

En hälsning från mars månads missionärer:

Kent och Kaori i Japan

Hela familjen
Edefors. Fr.v.
Hanna, Jonatan,
Emily, Kent,
Kaori

Grannens körsbärsträd blommar för fullt. Våren är på
väg. I vanliga fall blommar det japanska körsbärsträdet i
april, men det finns ett körsbärsträd som blommar i
februari, kawazu-sakura. Det sägs att det finns runt 600
olika variationer på så kallade körsbärsträd (sakura) i
Japan. Med andra ord 600 olika variationer på sakurablommor. Kawazu-sakuran har fått sitt namn från en stad
i Shizuoka prefektur. För oss som bor i Shizuoka är
kawazu-sakuran en profet som deklarerar vårens ankomst.
Ännu är det kallt på morgonen och kvällen vilket gör att
vi måste tända kerosinkaminen. (Det är inte roligt att
vakna med en rumstemperatur på +10 . . .)

Shizuoka med sina 720 000 invånare är med japanska
mått en mellanstor stad. Här finns ca 50 församlingar.
Många små. Många gamla. Snittet på en församling
motsvarar snittet för en medelstor församling i landet, ca
30 personer. Det gör att vi som församling har vuxit till
att bli en medelstor församling med våra 40 medlemmar.
Det är 15 år sedan vi planterade församlingen Gospel
House Shizuoka. Utvecklingen kanske inte blev som vi
först hade tänkt, men tittar vi tillbaka kan vi se hur Gud i
sin trofasthet burit oss och hjälpt oss. Det ska bli
spännande och se hur församlingen kommer att växa
framöver. Vi har redan i tro planerat dop till sommaren!
Att vi som församling är där vi är i dag är tack vare
förbön och stöd från Filadelfiakyrkan. TACK!

Några foton från
vår Valentine
Sunday Service

Gospel House Shizouka
Sedan vi flyttade till Shizuoka år 2003 och planterade
församlingen Gospel House Shizuoka året därpå har
kawazu-sakuran påmint mig om att trots de svåra
omständigheter som kommer oss tillmötes i livet (vintern)
så kommer svaret och lösningen (våren). För mig har
kawazu-sakuran blivit ett tecken för Guds trofasthet. När
trädet blommar ännu en gång så blir det ett tecken på att
Gud har varit med oss som familj och församling ännu en
vinter och leder oss in i en ny andlig vår.

Förbönslista
• Församlingens ekonomi. De har nu tagit ansvar för
att betala 75 % av min lön. EFK fortsätter att stå för
25 %.
• Kaoris och min hälsa.
• Japansk medarbetare till församlingen. Kaori jobbar
heltid i ett varuhus i staden, vilket gör att jag jobbar
mycket själv i kyrkan. Om någon kunde komma som
kan ta hand om lovsången och barn & tonår vore det
underbart!!
Kent Edefors

Ny förbönsplats i kyrkan!
En världskarta med foton av våra missionärer utplacerade
på rätt länder finns nu i kyrksalen. Det var församlingens
missionsråd som i fjol tog initiativ till att i skapa en permanent förbönsplats för missionen. De bad inredningsrådet och informationsrådet om hjälp med utformningen,
och resultatet blev en vacker vepa, som nu sitter uppsatt
på vänstra sidan om orgeln.

Den 27 april:

Gemenskapsdag i kyrkan –
Vårstädning!

Välkommen att stanna till där en stund och be för
missionärerna och för världen!

Mitt i dammsugningen av stolsitsarna tittar jag upp
och ser att en ny person med dammsugare har
anslutit. Plötsligt dyker en möjlighet upp att lära
känna en ny församlingsmedlem!
Detta upplevde jag förra året under den årliga gemenskapsdagen då kyrkan städas extra noga. Grus runt cykelställ, smutsiga fönster, dammiga taklampor och det mesta
du kan tänka dig gås igenom. Den gemensamma vårstädningen är dagen då vi som församling tillsammans utför
praktiskt arbete för att hålla kyrkan ren och välkomnande. Det är en dag som präglas av arbete, goda skratt,
fika, samtal och möjlighet att träffa och lära känna nya
och gamla bekanta i församlingen. Alla är välkomna och
ju fler vi är desto roligare är det! Detta är ett sätt att vårda
och förvalta församlingen – såväl fastighet som relationer
till varandra.

Personalnytt:
Ellen Hemström kommer att vara föräldraledig från
slutet av mars och året ut.
Isak Spjuth vikarierar på Ellens pastorala arbetsuppgifter från mitten av juni och året ut. Därefter kommer
han att vara föräldraledig t.o.m. sommaren 2020.
Erika Moll har anställts som vik. ungdomspastor från
mitten av juni till och med sommaren 2020. Det ger en
kontinuitet i ungdomsarbetet ända tills Isak återvänder.
Under Ellens ledighet går Gunlög Eiderbrant åter in
som anställd t.f. administrativ chef med personalansvar.

Den 27/4 mellan klockan 9.00 - 13.00 (10.30 fika!) samlas alla som vill i kyrkan för att gemensamt städa och utföra praktiskt arbete. Kom hela eller en del av dagen och
gör en insats utifrån dina förutsättningar. Det är en
gemenskapsdag med städning, fika och tjänande i fokus.
Välkommen, alla!
Ta gärna med hink och lite städmaterial/trasor eller
liknande.
Servicegruppsrådet genom Per Arenander

I kyrkan i mars

English translation available at Sunday morning services

LÖRDAG 2 MARS

TISDAG 26 MARS

09.00 Husgruppsledarfrukost

10.00 Berea, samtalsgrupp för män: ”I begynnelsen”.
Samtal kring 1 Mos. 1

SÖNDAG 3 MARS

11.00 Gudstjänst med nattvard: ”Ge vidare”. Lovisa
Ellehammer och ungdomarna
______________________________________________________

ONSDAG 6 MARS

19.00 ”Ett med dem”, bön för den förföljda kyrkan
TORSDAG 7 MARS

18.30 Böneverkstad: ”Kärlek till Örebro” med Edvard
Sköllerfalk
SÖNDAG 10 MARS – ÅRSHÖGTID

11.00 Gudstjänst: ”Ge vidare”. Ellen Hemström, Edvin
Ingberg m.fl.
Ca 12.15 Sopplunch
Ca 13.15 Årsmöte
______________________________________________________

TISDAG 12 MARS

10.00 Berea, samtalsgrupp för män
TORSDAG 14 MARS

18.30 90 minuter bön
SÖNDAG 17 MARS

11.00 Gudstjänst: ”Ge vidare”. Iak Spjuth, Sven
Brengesjö, Kristoffer Sjöbergm.fl.
18.00 Gemensam konsert i Immanuelskyrkan med
Michael Jeff Johnsson och kör
______________________________________________________

TORSDAG 28 MARS

18.30 ”Gå därför ut”. Bön ikapellet och bönevandring
på stan
FREDAG 29 MARS

14.00 RPG – Vintermöte. Sång o musik med Milly och
Sven Jarl Iversen samt Kai W Johansen från Norge.
Eftermiddagskaffe.
SÖNDAG 31 MARS (OBS: Sommartid!)

11.00 Gudstjänst”Rum för Gud”. Anders Sundström,
Stina Lindberg, Pernilla Kihlberg m.fl.
______________________________________________________

ONSDAG 3 APRIL

19.00 ”Ett med dem”, bön för den förföljda kyrkan
TORSDAG 4 APRIL

18.30 Böneverkstad: ”Nyandlighet/New Age” med Lars
Johansson
LÖRDAG 6 APRIL

09.00 Kvinnofrukost med Felicia Ferreira. Anmälan
senast den 31 mars

Barngrupper varje vecka:
Sö 11-12.30

Ti 18-19.30

Barnens gudstjänst
Miniskatten, ca 2-4 år
Skatten, 4-9 år
After9 söndag, åk 4-7
Nybyggarscout från åk 3

18.30-20.30

After9 fredag, åk 4-7

TORSDAG 21 MARS

18.30 90 minuter bön
SÖNDAG 24 MARS

11.00 Tillsammans-gudstjänst: ”Ge vidare”. Medverkan
av många i olika åldrar.

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
Böneverkstad med olika
inriktningar
FiladelfiaNU, månadsblad för Baptistförsamlingen Filadelfia, Örebro
Ansvarig utgivare: Anders Sundström
Redaktör o skribent: Gunlög Eiderbrant

Barn- och ungdomskörer:
On 16.45-17.30 Musiklekis, 4-6 år
On 16.40-17.25 Barnkören, förskoleklass-åk 3
On 17.30-18.30 Soul Children, åk 4-9
To 10-11.30
Småbarnsmusik, 0-ca 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!

