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Sidensjö EFS

”Han sänder sitt bud till jorden, snabbt löper hans ord. Han låter snö 
falla som ull, rimfrost strör han ut som aska. Han kastar ner hagel som 
smulor, hans köld får vattnet att frysa. Han sänder sitt ord, och isen 
smälter, han andas, och vattnet strömmar.” (Psaltaren 147:15-18)

I år har vi verkligen fått en vinter som heter duga. Kanske någon av er 
har frostat av frysen nu när det har varit lite extra kallt. Jag insåg 
häromdagen att det var bäst att passa på. Min frys har en liten tid 
verkligen behövt denna åtgärd och vad skönt det är efteråt, det blir 
liksom mer plats för annat än en massa is och frost.

I frysen vill vi inte ha is, men marken behöver tjälen. Den blir som en 
vila som jorden behöver för att liksom samla ny kraft till våren.

Något som inte mår bra av tjäle är människans hjärta. Kylan kan smyga 
sig på, och med tiden, utan att vi riktigt lägger märke till det, lägga 
beslag på vrår i vårt hjärta. Vi inser kanske till sist, som med frysen, att 
vi behöver tina upp hjärtat, men hur går det till? Det beror nog på vad 
som har orsakat kylan och frosten. Kanske är det ett ”förlåt” som 
behövs talas ut till en vän eller att någon ser dig. Kanske har det varit 
kallt en tid just för att ingen har sett dig där du står. 

Det fnns en som vill lyssna till ditt förlåt, förutom vännen som du 
tilltalar och det fnns en som alltid ser dig var du än står. Gud som vill 
gjuta vatten över törstande mark, foder av vatten över torr mark, han 
vill också smälta isen som tar upp viktig plats i ditt hjärta.

Varma hälsningar Ida Hedström, pastor i EFS i Sidensjö och Betania i 
Skureå.

För samtal om liv och tro kan du nå mig på telefon 070-2634149

Vid födelsedag, bröllop eller begravning, lämna gärna en gåva till EFS mission eller 
Betanias missionsarbete.

Kontaktpersoner

EFS bankgiro 5480-3457 Birgitta Westin 076-803 92 00,

alt. 070-293 12 53

Anna Hellström 0660-26 02 31

Betania bankgiro 5711-3623 Evy Odén 0660-26 30 39



Februari
3 lördag 17:00 Årsmöte på EFS

4 söndag 11:00 Gudstjänst på Betania, Ida, årsmöte, nattvard, 
månadsofer

5 måndag 18:30 Projektkören övar på EFS till 20:00, därefter 
fika

6 tisdag 19:00 Bön på Betania 

10 lördag 18:00 Israelkväll på Betania

12 måndag 18:30 Projektkören övar på EFS till 20:00, därefter 
fika

13 tisdag 19:00 Cafékväll på EFS, Ida, Viviann o Birger Persson.
Inbj: Vävgruppen

18 söndag 11:00 Musikgudstjänst på EFS, Per O, Projektkören, 
månadsgåva, servering

20 tisdag 19:00 Bön på Betania

25 söndag 18:00 Café på Betania

27 tisdag 19:00 Gemensam bön på Betania

Mars
4 söndag 13:00 Skotergudstjänst på Skaltoberget, Jenz, Ida, 

Projektkören, skyltning från Grindnäset. 
Samarr: skoterklubben och kyrkorna i Sidensjö

6 tisdag 19:00 Bön på Betania

11 söndag 18:00 Gudstjänst på Betania, Rolf Nordström, 
månadsofer

13 tisdag 19:00 Lyrikafton på EFS, Ida m f, månadsgåva, 
servering. Inbj: Anita Nordström o Eva 
Häggström

Mars, forts
18 söndag 18:00 Café på Betania, Lennart Andersson från 

Barnsamariten

20 tisdag 19:00 Styrelsemöte, Betania

27 tisdag 19:00 Veckomässa på EFS, Per O

April
10 tisdag 19:00 Cafékväll på Valhalla i Drömme, Ida, 

Sidensjökören. Inbj: Maria Berggren o Kristina 
Westin

21 lördag 10:00 Kvinnobrunch på EFS, Madelene Källbom

22 söndag 18:00 Café på Betania

24 tisdag 19:00 Gemensam bön på EFS

27 fredag 18:30 Vårfest på EFS, FG-PG med ledare medverkar, 
servering

29 söndag 11:00 Gudstjänst på EFS, Ida, månadsgåva, servering

Bladet delas ut med reservation för ändringar, se predikoturerna i ÖA 
under Sidensjö eller http://www.betaniaskurea.se

Bladet delas ut med reservation för ändringar, se predikoturerna i ÖA 
under Sidensjö eller http://www.betaniaskurea.se

Ö-viksmötet 17-18 mars

Arr: EFS Mittnorrland

För mer info: http://www.efsmittnorrland.se

Påskgudstjänster, 29 mars - 2 april

Skärtorsdag 19:00 – Gudstjänst i kyrkan, nattvard

Långfredag 11:00 – Gudstjänst på EFS, Ida, Sidensjökören, 
nattvard, insamling till EFS 
internationella mission

Påskdagen 11:00 – Gudstjänst i kyrkan

Annandag påsk 11:00 - Gudstjänst på Betania, Ida, nattvard, 
månadsofer

Bönedygn 13-15 april

Fredag 19:30 – Bön på Betania

Lördag 19:30 – Bön på EFS

Söndag 18:00 – Bönedygnsavslutning på Betania

http://www.betaniaskurea.se/
http://www.betaniaskurea.se/

