Tankar inför valet
"Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra
mot dem, säger Jesus som en sammanfattning av hur man ska handla
gott. Demokratin är kanske det främsta uttrycket för detta i samhället.
Redan i skapelseberättelsen fnns fröet till demokratin i den första
berättelsen om makten som gåva. Där ger Gud ansvar och infytande åt
människan, vilket också innebär att Gud radikalt begränsar sin egen
makt. Lägg jorden under er, säger Gud (1 Mos 1:28) och lägger
ansvaret för krig och fred, för resursfördelning och samhällsbygge i
människans hand. Den inte ovanliga frågan: Hur kan det fnnas en god
gud i en ond värld? kanske istället borde lyda: Hur är vi som människor
när världen är så ond?
Demokratin bygger på ömsesidigt givande mellan människor och
grupper i samhället. I ett kristet perspektiv är detta grundat i
övertygelsen att Gud skapat oss alla med lika värde och med samma
rätt - och skyldighet - att påverka det gemensamma. Alla har allt att
vinna på att samhällsangelägenheterna löses genom samförstånd genom att ge och ta.
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Ett tänka demokratiskt är att gå utöver sina egna gränser, bortom sig
själv och se till det större sammanhangets bästa - vare sig det handlar
om nationen eller den lilla gruppen. Om jag ville kunde jag ju rösta för
att tillskansa mig själv största möjliga vinning. Ingen skulle märka det.
Men demokratins utmaning är att ge sin röst som en gåva till andra
människor. Jag avstår från min egen vinning för helhetens skull. Jag gör
mot andra människor allt jag vill att de skall göra för mig."
Ur böneboken, Verbums förlag, s 331.
För samtal om liv och tro kan du nå pastor Ida Hedström 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 0660-26 04 39
Anna Hellström 0660-26 02 31
Betania
bankgiro 5711-3623
Kontaktperson:
Evy Odén 070-276 57 42

Betaniaförsamlingen
Skureå

Sidensjö EFS

Oktober

September
Städdag på Betania

2

tisdag

19:00

Bön på Betania

18:00

Café på Betania

7

söndag

18:00

Café på Betania

tisdag

19:00

Cafekväll på EFS, Ida, Sång: Birgitta o Emilie,
Inbj: Margit Bergström, Siv Vesterlund

9

tisdag

19:00

Cafekväll på EFS, Ida, Sång: Barbro Tjernström,
Inbj: Sara Sedin, Gunilla Björkström

16

söndag

11:00

Gudstjänst på Betania, Ida, månadsofer,
nattvard

18

tisdag

19:00

Bön på Betania

25

tisdag

19:00

Gemensam bön på EFS

28

fredag

18:00

Soppkväll på Betania. Kom och ät soppa med
oss!

30

söndag

11:00

Gudstjänst på EFS, Ida, Sång: Sidensjökören,
nattvard, månadsgåva

1

lördag

9:00

2

söndag

11

Bönedygn lördag-söndag 13-14 oktober
Lördag 11:00 Bönedygnsinledning i Kyrkan
Lördag 12:00- Söndag 10:00 bönetimmar i kyrkan
Lördag 19:00 Kvällsmöte på Betania, Ida, månadsofer, nattvard
Söndag 11:00 Avslutningsgudstjänst i kyrkan, Jenz

16

tisdag

19:00

Bön på Betania

23

tisdag

19:00

Bön på Betania

26

fredag

18:00

Soppkväll på Betania. Kom och ät soppa med
oss!

28

söndag

11:00

Gudstjänst på EFS, Ida, nattvard, månadsgåva

30

tisdag

19:00

Gemensam bön på Betania

November
Tack för hjälpen!
EFS har fr.o.m. 15/5 ett sopkärl vid Återvinningen / brandstationen i Sidensjö.
Burkar och faskor du lämnar där pantar vi. Pengarna bidrar till att lindra
svälten bland masajer i Dodoma, Tanzania.
Vi har fått mer hjälp än vi vågat hoppas. Tack till alla som bidragit!
Nu hoppas vi förstås att kärlet också fortsatt ska fyllas, så att fer i Dodoma
kan få den hjälp som de så väl behöver.

9

fredag

19:00

"Minns du sången", Inbj: Hjördis Forsman,
Birgitta Westin

11

söndag

11:00

Gudstjänst på Betania, Ida, månadsofer,
nattvard

18

söndag

18:00

Café på Betania

23

fredag

18:00

Soppkväll på Betania. Kom och ät soppa med
oss!

Anna o Anders Hellström/EFS
Har du frågor kan du ringa 070-338 82 91 eller 076-845 70 95

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

