Hans hjärta brast
Våren är här, efter en lång vinter ser vi nu de första tecknen på att det
finns hopp om  att snön försvinner innan det är dags för nästa vinter ttt
av alla vårtecken är när vi får fira påsk tillsam m ans och det fick vi göra
för några veckor sedan Jesus dog på långfredagen, m en som  ett frö som 
gror kunde inte döden behålla honom  i sitt grepp, han uppstod på
påskdagens m orgon Max Lucado har skrivit såhär i en av alla sina
böcker:
”Jag kan inte förstå det. Det kan jag verkligen inte. Varför dog Jesus på
korset? Ja, jag vet, jag vet. Jag har hört den ofiiiella förklaringen. ”För
att lagen måste uppfyllas.” ”För profetiornas skull.” Oih det är rätt svar.
Men det är något mer här. Något myiket kärleksfullt. Något som har
med längtan att göra. Något personligt.
Vad är det?
Kan det vara att hans hjärta brast för alla dem som lyfter förtvivlade
bliikar mot en mörk himmel oih ropar ”Varför?” på samma sätt? Kan
det vara att hans hjärta brast för alla med brustna hjärtan?
Jag kan se honom böja sig ner mot dem som har det svårt. Jag kan se
hans ögon tåras… Han förstår, han som en gång oikså var ensam.”
(Ur: ”Alla dagar nära” av Max Lucado )
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När Jesus såg människorna fylldes han av medlidande med dem, för de
var illa medfarna oih hjälplösa, som får utan herde. Matt 9:36
Varm a hälsningar Ida Hedström , pastor i tFS, Sidensjö och Betania,
Skureå
För sam tal om  liv och tro kan du nå m ig på telefon 070-2634149
Vid födelsedag, bröllop eller begravning, lämna gärna en gåva till EFS mission eller
Betanias missionsarbete.
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bankgiro 5480-3457

Birgitta Westin 076-803 92 00,
alt.

070-293 12 53

Anna Hellström 0660-26 02 31
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Evy Odén

0660-26 30 39
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Torpkonferensen, 18-24 juni
tisdag

19:00

Gökotta på Källomsberget, Ida, Månadsofer

10

torsdag

15

tisdag

19:00

Bön på Betania

16

onsdag

19:00

Café på EFS med Ulf Ekängen o kyrkokören

22

tisdag

19:00

Bön på Betania

25

fredag

18:00

Soppkväll på Betania, kom oih ät soppa!

27

söndag

18:00

Gudstjänst på EFS, Ida, sång Ida o Maria,
nattvard, månadsgåva, servering

29

tisdag

9:00

Bön på Betania

19:00

EFK inbjuder till en vecka fylld av möten, gudstjänster och aktiviteter för barn,
ungdomar och vuxna. Temat för Torp 2018 är VIDARE.
För mer information se http://www.torpkonferensen.nu/

Augusti
v33
24

Städveika på EFS
fredag

18:00

Gemensam bön på Betania

Soppkväll på Betania, kom oih ät soppa med
oss!

September

Juni
5

tisdag

19:00

Bön på Betania

8

fredag

19:00

Föreningsmöte på EFS, Ida, månadsgåva

10

söndag

11:00

Gudstjänst på Betania, Ida, månadsofer,
nattvard, förhandlingar

12

tisdag

19:00

Bön på Betania

3

måndag

9:00

Städdag på Betania

Söker du fer soooargudstjänster?
Svenska kyrkan bjuder under sommaren in till friluftsgudstjänster på olika ställen
inom församlingen och Prästänget och Solbacken erbjuder tillfällen till fka, bad
och gudstjänster. Se annonsering i tidningar eller:
https://www.svenskakyrkan.se/natra-sidensjo

Auktion i By, 16 juni
Lördag den 16:e juni, kl 13:00, är det traditionsenligt dags för auktion i By. Roland
Adolfsson svingar klubban och sånggruppen Svalorna sjunger. Birgitta Sedin
leder. Servering.

http://solbacken.org/
http://www.prastanget.se/

Gåvor till auktionen mottages tacksamt.

Hjälp oss hjälpa!

Välkommen!

EFS har fr.o.m. 15/5 ett sopkärl vid Återvinningen / brandstationen i Sidensjö. Där
får du gärna lämna burkar och faskor så pantar vi. Pengarna blir ett bidrag till att
lindra svälten bland masajer i Dodoma, Tanzania.

Juli
1

8

söndag

söndag

11:00

18:00

Sommargudstjänst på Hembygdsgården, Ida,
sång Caroline oih Robert Sedin, månadsgåva,
servering
Musikkväll på Betania, Curt oih Anna-Lena
Axelsson

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

Så hjälp oss att hjälpa! Det kan du göra med dina tomma burkar och faskor.
Tack!
Anna o Anders Hellström/EFS
Har du frågor kan du ringa 070-338 82 91 eller 076-845 70 95

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

