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I spåren av covid-19
”När allvaret sätter in minns man något som man lätt glömmer när allt rullar på. Det må
vara smärtsamt, det må vara rannsakande, men det är som att komma hem. Vi vet att vi
är ämnade för något mer, ämnade för något större. Det lättvindiga, det roliga, allt det där
man kan unna sig, det som sätter guldkant på tillvaron, har nog sin plats i våra liv men
hem leder det inte. För det krävs modet att ta allvaret på allvar.”
Så skrev Tomas Sjödin för några år sen i GP och jag tycker orden känns igen nu när vi
lever ett liv med begränsningar. Ibland är det först när vi tvingas leva åtskilda som vi
värdesätter vänskapen eller familjerelationerna extra mycket.
För några veckor sen var vi många som fick fira påsken på ett annorlunda sätt. För mig
som jobbar i kyrkan handlar påsken mycket om att sätta sig in i dramat i Bibeln som
påsken handlar om och det kändes som att det i år kom nära. Det var lättare att sätta sig
in i ensamheten som Jesus måste ha upplevt när alla lärjungarna lämnade honom ensam
med korset. För att inte tala om rädslan som var påtaglig i det rum där lärjungarna satt
gömda efter att Jesus hade dött. Han som de trodde var Messias som skulle rädda
världen. Men döden, ensamheten, rädslan och besvikelsen byttes i liv, gemenskap,
glädje och förlåtelse när Jesus uppstod från de döda. Det fanns ingen optimism hos
lärjungarna efter Jesu död, men hoppet låg och väntade på dem.
Mitt i det svåra får vi klamra oss fast vid det kristna hoppet, Jesus Kristus. Det hoppet
handlar inte om ogrundad optimism, det handlar om hur Gud går in i döden och blir till
liv, hur han tar hela mänsklighetens trasighet och gör det helt. Han tar också din
ensamhet och han vill fylla den med vänskap och närhet. Det kristna hoppet handlar om
att i allvaret finna vägen hem. Hem, här och nu och hem i evigheten.

Varma hälsningar Ida Hedström, pastor i EFS, Sidensjö och Betania, Skureå.
För samtal om liv och tro kan du nå mig på telefon 070-263 41 49

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

EFS Bankgiro 5480-3457 Swish 123 237 37 28

Kontaktpersoner:  Birgitta Westin  076-803 92 00

Anna Hellström 076-845 70 95

Betania Bankgiro 5711-3623 Swish 123 603 34 68

Kontaktperson: Evy Odén         070-276 57 42



Maj	
	 5	 tisdag	 19:00	 Bön	hemma	hos	Ida	

	 10	 söndag	 11:00	 Gudstjänst	på	Betania,	Ida,	månadsoffer,	nattvard	och	
församlingsmöte.	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 16	 lördag	 18:00	 Gemensamt	bibelstudium	på	Fridhem	i	Billsta.	

	 21	 torsdag	 09:00	 Gökotta	på	Källomsberget,	Ida	m.fl.	

	 24	 söndag	 11:00	 Gudstjänst	på	EFS,	Per	Olsson	medverkar,	månadsgåva	

	 26	 tisdag	 19:00	 	Gemensam	bön	på	Betania

	 29	 fredag	 19:00	 Soppkväll	på	Betania.	
	
	
Juni
	 2	 tisdag	 19:00	 Diktcafé	på	Betania,	Sture	Odén	

	 7	 söndag	 11:00	 Gudstjänst	på	Betania,	Robert	Lindgren,	månadsoffer	
och	nattvard.	

	

	

	

	 	

	 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
Juli		
	 5	 söndag	 11:00	 Sommargudstjänst	på	hembygdsgården,	Per	O.				

Ann-Marie	och	Gunnar	Berthilsson,	månadsgåva,	
servering	

	 11	 lördag	 18:00	 Grillkväll	vid	Halstjärn,	Jenz	Grensjö.	Ta	med	eget	att	
grilla.	

	
Augusti	
v.34	 	 	 Städvecka	på	EFS.	

	 16	 söndag	 	 Höstupptakt	

21	 fredag	 18:00	 Soppkväll	på	Betania.	

	 25	 tisdag	 19:00	 	Gemensam	bön	på	EFS.	

	 28	 fredag	 18:00	 Surströmming	på	EFS.	Anmälan	till	Ulla-Maj												
073-8115054	eller	v-sel@hotmail.com																				
senast	23/8.	Kostnad	50:-	

	 30	 söndag	 11:00	 Gudstjänst	på	EFS,	Ida,	Maria	Berggren,	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

Fredag den 15 maj kl. 18-20
Lördag den 16 maj kl. 10-12
KLÄDINSAMLING vid EFS

Här får du möjlighet att lämna hela och rena kläder
Fraktbidrag mottages tacksamt!

Arr. EFS och Filippus

Auktion i By, 13 juni  INSTÄLLD!
Lördag den 13 Juni kl. 13:00, är det traditionsenligt auktion i By.
Roland Adolfsson svingar klubban och sånggruppen Svalorna sjunger.
Birgitta Sedin leder. Servering

Gåvor till auktionen mottages tacksamt.

Välkommen!

Torpkonferensen	2020	

INSTÄLLD!	


