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”Mitt bud är detta: att ni skall älska varandra så som jag har älskat er… Detta befaller
jag er: att ni skall älska varandra.” Joh 15:12, 17

Ett vanligt missförstånd när det gäller det kristna livet är att det handlar om mycket
förbud som begränsar mitt liv till det tråkiga. Men när Jesus befaller något så handlar
det om kärlek.

När du nu håller det här programmet i din hand har kyrkorna i Sidensjö haft den årliga
gemenskapshelgen, som är till för att vi som församlingar ska få komma samman och
uppmuntra varandra. I år bjöd vi in gäster som tänker och lever ut gemenskap över de
olika samfundsgränserna. Genom den svenska kristna historien finns tyvärr många
exempel på osämjor och maktspel mellan olika kristna grupper. Det är omöjligt att veta
allt om Gud, men ibland får vi för oss att vi vet det och att just vårt sätt att tro är det
enda rätta. I vår iver så glömmer vi så lätt att Jesus har befallt oss om en sak och det är
att älska varandra. Vid ett annat tillfälle säger Jesus att det är så de kristna ska kännas
igen; när de visar varandra kärlek.

I Sidensjö, upplever jag, att det finns en vilja att sträva efter enhet och kärlek mellan
kyrkorna och det är jag jätteglad för. Jesu befallning om att älska varandra utmanar oss
att leta efter likheter där vi kan samverka, men den utmanar oss också till att intressera
oss för varandras olikheter och försöka förstå, även om vi kan tycka olika.

Vi som kyrkor har samma uppdrag; att göra Jesus känd och vi längtar efter att få berätta
om vad Gud betyder för oss. Om du har funderingar som rör livet, tron, Gud, Jesus,
kyrkan och gemenskapen där så ta gärna kontakt med prästen, pastorn eller någon av
alla ideella. Vi kanske inte kan svara på allt, men vi vill gärna försöka och kan inte jag
svara, så kanske någon annan, med en annan bakgrund kan. Vi är kyrka tillsammans,
om än på lite olika sätt. Och vi övar oss på att älska varandra.

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

P.S. För samtal om liv och tro kan du nå mig på telefon 070-263 41 49 D.S.

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

Anna Hellström 076-845 70 95

Betania bankgiro 5711-3623 Evy Odén 070-477 51 17



29/1 onsdag 18:30 Övning med Projektkören i Församlingshemmet

Februari
 2 söndag 11:00 Gudstjänst på Betania, Daniel Olofsson,

 Sidensjökören, månadsgåva och nattvard

 4 tisdag 19:00  Bön hemma hos Kent och Elisabeth i Sjöland

 5 onsdag 18:30 Övning med Projektkören i Församlingshemmet

8 lördag 17:00 Årsmöte på EFS

 9 söndag 18:00 Sånggudstjänst i Församlingshemmet med
Projektkören, Ida Linné, Jens, Ida H., servering

 11 tisdag 19:00 Lyrikkväll på EFS, Ida m.fl.
Inbj. Hembygdsföreningen

 15 lördag 18:00 Årsförhandlingar på Betania

 16 söndag 18:00 Gudstjänst på EFS, Stefan Nordström,
 månadsgåva, servering

 18 tisdag 19:00 Bön på Betania

 23 söndag 18:00 Café på Betania

 25 tisdag 19:00  Gemensam bön på Betania, Ida

28 fredag 18:00 Soppkväll på Betania

Mars
1 söndag 13:00 Skotergudstjänst på Skaltoberget, Ida m.fl.

 Servering, Skyltning från Grindnäset.
 Samarr: Skoterklubben och kyrkorna i Sidensjö

 10 tisdag 19:00 Cafékväll på EFS, Ida. Sång av Ann-Marie o Gunnar
  Berthilsson. Inbj. Anita Nordström och Eva
 Häggström

15 söndag 11:00 Gudstjänst på Betania, månadsoffer, nattvard

	 		

	 	

	 	

			

	

	 22 söndag 18:00 Café på Betania

24 tisdag 19:00 Veckomässa på EFS

 27 fredag 18:00 Soppkväll på Betania

 28 lördag 18:00 Gemensamt bibelstudium på EFS, Ida

 29 söndag 11:00 Gudstjänst på EFS, Ida, sång av Emelie A.
månadsgåva, servering

 31 tisdag 19:00 Cafékväll på Valhalla i Drömme, Ida, Sidensjökören,
Inbj. Kristina Westin, Birgitta Westman

April
5 söndag 11:00 Gudstjänst på Betania, Ida, månadsoffer, nattvard och

förhandlingar.

7 tisdag 19:00 Bön på Betania

 21 tisdag 19:00 Café på Betania

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

 26 söndag 11:00  Gudstjänst på EFS, Ida, sång av Anders H
månadsgåva, servering

28 tisdag 19:00 Gemensam bön på EFS

	
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

Gemensamt Bönedygn, 21 mars – 22 mars, vi håller till i Sv. kyrkan
· Start lördag kl.11:00 med inledning.
· Därefter bönetimmar med ”Tidegärden” vissa klockslag:

12:00,  15:00,  18:00,  21:00,  24:00,  06:00,  09:00.
· Avslutningsgudstjänst söndag kl. 11:00, Jenz m.fl.

Varmt Välkomna!

Påskgudstjänster, 9 april - 13 april

· Skärtorsdag   19:00 Gudstjänst i Sv.k. nattvard, Per, Jenz
· Långfredag    11:00  Gudstjänst på EFS, nattvard,

Insamling till EFS riks. Per, Jenz
· Påskdagen     11:00 Ekumenisk Gudstjänst på

Fjällräven Center (Arenan)
· Annandagen  11:00 Gudstjänst på Betania, Carl Lindahl


