Jul i Stan

Betaniakyrkan
Nr 4 December 2022

Jakobstads Baptistförsamling
Kyrkogatan 4
68600 Jakobstad
Hemsida:
www.betania.fi
Telefon:
(06) 723 06 42, kansli		
Bankgiro: Andelsbanken: FI1955 6707 2003 2493

Pastor: Peter Sundqvist
tel 050 594 75 89
peter.sundqvist@betania.fi
Församlingsarbetare: Birgitta Edström
tel 050 596 1040
gitta.edstrom@betania.fi
Ungdomsledare: Cajsa-Stina Ahlskog
tel 044 505 0544
cajsa.ahlskog@gmail.com
Sebastian Sundqvist
tel 050 5672124
sebastian.sundqvist93@gmail.com

Kansliet är öppet måndag - torsdag 9-12
Du kan avtala tid för samtal med pastorn eller övriga
medarbetare vid en tidpunkt som passar dig.
E-post: betaniakyrkan@betania.fi
Layout: Sara Sundkvist
Pärmbild: Konstverk av Birgitta Backman
Utgivning: 26.11.2022
Tryckning: Betania

2

Störst av allt är kärleken
Störst av allt är kärleken, heter det med
bibliska ord. Ett uttryck som vi tar till då
vi vill förklara vad kärlek är: kärleken är
störst av allt. Gud är kärlek. Julen är en
tid då vi känner att vi behöver vara lite extra givmilda och kärleksfulla. Eller i bästa
fall så ser vi julen som en legitim orsak till
att vi låter vår kärlek flöda över, för det är
okay att göra det, för det är jul. Om man
bara annars låter sin givmildhet ta överhand kan folk tycka att man vill göra sig
till eller har någon baktanke. Allt kan upplevas annorlunda än man tänkt sig. Sådant
tror jag hämmar oss många gånger.
Guds kärlek är obegripligt stor. I bibeln
kan vi läsa om de stora undren. I våra egna
liv ser vi de små undren som verkligen bekräftar för oss personligen att Gud bryr sig
och att han älskar. Just nu då jag skriver
dessa rader håller jag på och återhämtar
mig från en tid av coronasmitta. Jag har
varit riktigt ordentligt sjuk. Jag hade en
begravning inplanerad just då jag blivit
sjuk. Den morgonen hade jag över 39° i
feber. Jag visste att det finns ingen utväg,
jag måste i väg. Jag tog medicin och jag
bad, andra bad också. Lagom tills begravningen började hade febern sjunkit så pass
att det kändes mycket bättre, och allt gick
bra. Till Guds omsorg hör också att det i
församlingen finns tjänare som kunde träda till och leda minnesstunden. För mig
blev den här dagen ett under.
Samtidigt då jag ligger febersjuk har jag
ingen orsak att klaga. Jag har ett varmt hus
och torr ved att elda med, elen är påkopplad och det kommer både varmt och kallt
vatten ur kranarna. Jag tänker på miljontals ukrainare som har det mörkt och kallt.
Ändå var de ute på gatorna och firade då

staden Cherson hade återtagits. De kramade om soldater och varandra och visade
sin kärlek.
Jag tänker på min kollega, pastor Vadym,
som tvingats fly med sin familj och en del
av församlingen till Holland. Resten av
församlingen är spridd på olika håll. Vadym gör farliga resor till Zaporithzhia med
jämna mellanrum för att se över sin kyrka där. Tro inte att jag är helt befriad från
skuld då jag här i våra fina förhållanden
varit sjukskriven på grund av utmattning.
Från julevangeliet vill jag lyfta fram några ord: ”på jorden fred åt dem han har
utvalt”. Jag ser de här orden som ett löfte
om att det finns hopp. Kristus är född och
bor mitt ibland oss. Utan hopp förtvinar
människan. Gud ger oss hopp. En krigsexpert uttalade sig och sa att alla krig i historien har fått ett slut. Han syftade på att
också det krig som nu pågår kommer att
få ett
Fortsättning på s. 4
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slut. Föga tröstande för dem som lider mitt
i kriget. Bibeln talar mycket om tro, hopp
och kärlek. Vi får be att vår och alla människors tro, hopp och kärlek inte slocknar.

Välsignad advent och jul!
Peter Sundqvist

Anslagstavlan
Bibelstudierna fortsätter söndag kvällar kl 17 med genomgång av Jakobsbrevet.
Julens gåva välgörenhetskonsert med Church Hill Boys i Pingstkyrkan 3 december
kl 18.
Årets utdelning sker torsdag 22 december kl 18. Hör gärna av dig till kansliet om du vill
hjälpa till.
KoFi-band medverkar i gudstjänsten 11 december. Gruppen består av kongoleser och
essebor.
Julkaffe ordnas måndag 12 december kl 14.
Ekumenisk nyårsbön på torget 31 december kl 17.00. Fackeltåg från Betania 17.40.
Gudstjänsten 8 januari sänds i radion.
Erik Bryskhe och hans fru Karin från EFK Umeå besöker församlingarna i vår norra
region 12-15 januari. Seminariedag ordnas i Betania lördag 14.1. Karin arbetar som
kurator inom barn- och ungdomspsykiatrin i Umeå.
Ekumenisk apologetikhelg ordnas på KREDU i Nykarleby 10-12 mars.
Uthyres lägenhet på Alholmsgatan 7. 1 rum + kök + badrum 29 m2. Ledig 1 december.
Hyra 420 €/månad. Förfrågningar till disponent Sven-Olof Nordlund tel 050 5381081.
Tygkonst-Lappglädje utställning pågår i festvåningen. Birgitta Backman och Siv Haga
ställer ut sina verk.
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Regionalt samarbete
Församlingarna på norra distriktet har under året samlats till flera möten där man samtalat kring ett utökat samarbete mellan församlingarna. Församlingar som deltagit är:
Larsmo, Forsby, Esse, Purmo, Munsala och Jakobstad.
Man har nu gått in för att skapa tre tjänster: regionledare, församlingsledare och ungdomsledare. Tjänsterna kommer att utannonseras i december.
Samfundet skall fungera som arbetsgivare.

Samarbete med EFK i Sverige
FSB söker olika samarbetsformer med EFK. Planer finns på att FSB skall bli ett regionalt
nätverk inom EFK. Beslut i frågan skall tas på vårmötet 2023.
Det som man önskar av samarbetet är utbyte inom barn- och ungdomsverksamheten,
möjlighet för pastorer och församlingsarbetare att delta i medarbetardagar och fortbildning inom EFK. Det finns också planer på att ordna en resa till Torpkonferensen i juni
2023.

Skolprojekt i Torit Sydsudan
Skolan har varit i gång i 13 år och har 2000 elever och 60 lärare. Målsättningen är att
skolan skall vara självförsörjande. Hönsfarm håller på att färdigställas.
Till skolan hör 100 ha odlingsjord. 50 ha räcker för skolans behov, man planerar att sälja
50 ha. Marken är svårbearbetad och kräver traktor + redskap.
Insamlingar har hittils gett 37 000€ till traktorprojektet. 12 000€ tas ur FSB:s kriskassa för
att nu kunna förverkliga projektet. Traktorn kommer att levereras 28.11 till ett totalpris
på 49 000€.
Vår församlings höstmöte beslöt 20.11 att 5000€ samlas under 5 månader.
Tack till alla bidragsgivare!
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December 2022
Torsdag 1.12 10.00 Karacafé 	 14.00 Stick-in café
Fredag 2.12 17.00 WATCH 	 19.00 Underground
Lördag 3.12 12.00 Begravning
					 19.00 Julens gåva välgörenhetskonsert med Church Hill Boys i
					Pingstkyrkan.
Söndag 4.12 Andra advent
					11.00 Gudstjänst med söndagsskolans julavslutning
					17.00 Bibelstudium
Måndag 5.12
Onsdag 7.12
					
Torsdag 8.12
Fredag 9.12

13.00 Systramöte 19.00 Kvinnocafé
8.45 och 18.00 Tidegärd - växelläsning ur Psaltaren och bön
17.30 Sångandakt på Malmska B3 och H2
10.00 Karacafé 14.00 Stick-in café
17.00 WATCH 19.00 Underground

Söndag 11.12 Tredje advent
				 11.00 Gudstjänst med nattvard. Peter Sundqvist, Pirkko Rantanen.
					 KoFi-band från Esse (KoFi står för Kongo Finland)
					17.00 Bibelstudium
Måndag
Tisdag
Onsdag
Fredag		

12.12
13.12
14.12
16.12

14.00 Julkaffe
19.00 Betaniakören
8.45 och 18.00 Tidegärd - växelläsning ur Psaltaren och bön
18.00 WATCH - Underground julfest

Söndag 18.12 Fjärde advent
					11.00 Gudstjänst. Per-Erik Wingren, Tua Långnabba. Betaniakören
					17.00 Bibelstudium
Onsdag

21.12 8.45 och 18.00 Tidegärd - växelläsning ur Psaltaren och bön

Söndag 25.12 Juldagen
					8.00 Julotta. Peter Sundqvist, Ann-Lois Edström
Onsdag
Lördag
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28.12 8.45 och 18.00 Tidegärd - växelläsning ur Psaltaren och bön
31.12 17.00 Ekumenisk nyårsbön på torget 16.40 Fackeltåg från Betania

Januari 2023
Söndag 1.1 11.00 Gudstjänst med nattvard.
					17.00 Bibelstudium
Onsdag
Fredag

4.1
6.1		

8.45 och 18.00 Tidegärd - växelläsning ur Psaltaren och bön
17.00 WATCH 19.00 Underground

Söndag 8.1
11.00 Gudstjänst. Peter Sundqvist, Gitta Edström. Gudstjänsten
					sänds i radion.
					17.00 Bibelstudium
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

9.1		
10.1
11.1
12.1
13.1

13.00 Systramöte 19.00 Kvinnocafé
19.00 Betaniakören
8.45 och 18.00 Tidegärd - växelläsning ur Psaltaren och bön
10.00 Karacafé 14.00 Stick-in café
17.00 WATCH 19.00 Underground

Söndag 15.1 11.00 Gudstjänst och söndagsskola
					17.00 Bibelstudium
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

16.1
17.1
18.1
19.1
20.1

12.00 Lunchbiten
19:00 Betaniakören
8.45 och 18.00 Tidegärd - växelläsning ur Psaltaren och bön
10.00 Karacafé 14.00 Stick-in café
17.00 WATCH 19.00 Underground

Söndag 22.1 11.00 Gudstjänst och söndagsskola
					17.00 Bibelstudium
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

23.1
24.1
25.1
26.1
27.1

13.00 Systramöte 19.00 Kvinnocafé
19.00 Betaniakören
8.45 och 18.00 Tidegärd - växelläsning ur Psaltaren och bön
10.00 Karacafé 14.00 Stick-in café
17.00 WATCH 19.00 Underground

Söndag 29.1 	 11.00 Gudstjänst och söndagsskola
					17.00 Bibelstudium
Måndag 30.1
Tisdag
31.1

12.00 Lunchbiten
19.00 Betaniakören
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Februari 2023
Onsdag
Torsdag
Fredag

1.2		
2.2		
3.2		

8.45 och 18.00 Tidegärd - växelläsning ur Psaltaren och bön
10.00 Karacafé 14.00 Stick-in café
17.00 WATCH 19.00 Underground

Söndag 5.2		 11.00 Gudstjänst med nattvard. Söndagsskola
					17.00 Bibelstudium
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

6.2		
7.2		
8.2		
9.2		
10.2

13.00 Systramöte 19.00 Kvinnocafé
19.00 Betaniakören
8.45 och 18.00 Tidegärd - växelläsning ur Psaltaren och bön
10.00 Karacafé 14.00 Stick-in café
17.00 WATCH 19.00 Underground

Söndag 12.2 	 11.00 Gudstjänst och söndagsskola
					17.00 Bibelstudium
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

13.2
14.2
15.2
16.2
17.2

12.00 Lunchbiten
19.00 Betaniakören
8.45 och 18.00 Tidegärd - växelläsning ur Psaltaren och bön
10.00 Karacafé 14.00 Stick-in café
17.00 WATCH 19.00 Underground

Söndag 19.2 	 11.00 Gudstjänst och söndagsskola
					17.00 Bibelstudium
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

20.2
21.2
22.2
23.2
24.2

13.00 Systramöte 19.00 Kvinnocafé
19.00 Betaniakören
8.45 och 18.00 Tidegärd - växelläsning ur Psaltaren och bön
10.00 Karacafé 14.00 Stick-in café
17.00 WATCH 19.00 Underground

Söndag 26.2 	 11.00 Gudstjänst och söndagsskola
					17.00 Bibelstudium
Måndag 27.2
Tisdag
28.2
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12.00 Lunchbiten
19.00 Betaniakören

Hej

Medlemsnytt
VIGDA
									
Anna-Kajsa
Edström och Martin Paul 17.9.2022
Michaela Eriksson och Tom Nordström 17.9.2022
FÖDELSEDAGAR
Anders Hannus 11.12
Jorma Rantanen 2.1
Angelica Jansson 2.1
Staffan Knif
5.2
Tage Björklund 21.2

50 år
70 år (firar ej)
50 år
70 år
70 år

AVLIDNA
Else Lindell 		 4.9.2022
95 år
Margareta Ahlvik 24.10.2022 68 år
Helena Kackur 12.11.2022 90 år
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Gunillas brödtips
Som en del av er kanske vet har bröd alltid haft en viktig plats hos mig.
Bröd har bakats i tusentals år och alltid varit en viktig del av människans mat. Utan
bröd vet jag inte om jag ville vara. Därför är jag så glad att jag redan som liten flicka
fick vara med när min farmor bakade bröd och lära mig av henne. Jag var bara 9 år när
hon dog men ändå lever minnet av hennes brödbakande inom mig. Min mamma fortsatte baka bröd och jag fick lära mig göra det på riktigt.
Jag minns en gång hur en av husets katter blev vettskrämd när den tiggde mat och
mamma slängde en bit bröd på den och sa ”bröd får vi andra äta så det får du också
vara nöjd med!”
Efter det var den katten rädd för varje liten brödbit.
Otaliga är de bröd jag bakat under årens lopp och jag brukar säga att jag aldrig känner
mig så rik som när jag får frysa in färskt bröd. Har man bröd så klarar man sig alltid.
När dottern började prata om att flytta hemifrån sa jag att hon får göra det sen när hon
kan baka sitt bröd. Hon lärde sig baka och gör det än.
Många säger att de inte kan och inte har tid att baka bröd. Det vill jag påstå är fel!
Alla som vill kan lära sig och tid finns det alltid. Under de 45 minuter en bröddeg jäser
kan man göra mycket annat.
Farmor lärde mig baka rågblandbröd.
Stora runda kakor med hål i. De bakade jag också under många år.
De blev till vårt dagliga bröd.
Numera har jag förenklat mitt
bakande så jag gör ett slags
långpannebröd som inte behöver knådas
och bearbetas annat än när degen görs.
Gunilla Sundqvist
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Långpannebröd
1/2 bit jäst
2-3 msk olja
3 msk sirap
3 dl kokande vatten + 3 dl kall mjölk
När jästen har löst upp blandar jag i 1 dl rågmjöl,
2 dl semlemjöl + 1,5 tsk salt.
Och vetemjöl tills degen känns lagom stadig.
Det ska inte vara som en gröt och inte fastna deg på fingrarna.
Jag använder elvispens krokar till detta.
Sätt en duk på och låt degen jäsa till dubbel storlek.
Då hälls allt ut på en plåt med bakplåtspapper på.
Mjölade fingrar kan behövas till hjälp när degen
plattas ut över hela plåten. Bakduk över.
Sätt ugnen på 250° och plåten med brödet ovanpå spisen.
När ugnen är varm brukar jag snitta brödet i 4 x 4 rutor
+ nagga det med en gaffel.
In i ugnen och sänk värmen efter 5 minuter till 225°
Grädda i ca 25 minuter
Ta bort brödet från plåten och låt det svalna på en skärbräda med duk över.
Skär i bitar när brödet svalnat.
Lycka till!
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Julevangeliet
Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen
skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen, och den hölls när
Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig, var
och en till sin stad. Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids
hus, begav sig från Nasaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad Betlehem, för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som
väntade sitt barn.
Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, och hon födde
sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba,
eftersom det inte fanns plats för dem inne i härbärget.
I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin hjord om natten. Då
stod Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem,
och de greps av stor förfäran. Men ängeln sade till dem: ”Var inte rädda.
Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. I dag har
en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren. Och detta är
tecknet för er: ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en
krubba.” Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk
här som prisade Gud: ”Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han
har utvalt.”
När änglarna hade farit ifrån dem upp till himlen, sade herdarna till varandra: ”Låt oss gå in till Betlehem och se det som har hänt och som Herren
har låtit oss veta.” De skyndade i väg och fann Maria och Josef och det
nyfödda barnet som låg i krubban. När de hade sett det, berättade de vad
som hade sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det häpnade över
vad herdarna sade. Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det.
Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för vad de hade
fått höra och se: allt var så som det hade sagts dem.
Luk 2:1-20
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