Lite olik info från några olika sammanhang.
Regionalt:
Hemavanmötet hör till det som måst ställas in i år. Det kommer dock
att bli av nästa år 5-8/8-21.
Årets Fjällkonfa är också inställd. Däremot meddelas från Hemavan att
Bibelfjäll blir full klass – 15st – till hösten. Apropå Bibelfjäll så kan man
på nätet hitta en andakt där årets kull utgår från Ps 121. Psalmen som
börjar: Jag ser upp emot bergen: varifrån ska jag få hjälp?
Söker pastor gör just nu: Missionskyrkan och Andreaskyrkan i Luleå
samt Vännäs.
Söker ungdomsledare gör man till Boden/Harads. Den tjänsten, liksom
nuvarande diakontjänst, betalas framför allt från ”Växtpool Norr”. I
den finns pengar som är kvar från gamla distriktet och, inte minst,
pengar från nedläggningen av församlingen i Piteå. Medel därifrån
kommer troligen också att användas till renovering av köket i
Johanneskyrkan i Boden och till renovering/nytt annex i Hemavan.
Kyrkokonferensen är ju också flyttad – om det blir fysiskt till
Stockholm eller enbart till nätet återstår att se. Nytt datum 18-20/9.
Det kommer att bli regionala träffar innan och nya datum för dessa är
26/8 Mk Luleå, 27/8 Skellefteå. Om dessa möten blir fysiska eller
enbart via nätet återstår också att se.
Lokalt:
Det blir Gökotta på Degerberget på Kristi Himmelsfärds dag kl 8.
Vi byter plats mellan söndag 24/5 och 31/5. Grunden är att prova att
fira familjegudstjänst utomhus, utanför Betel 24/5. Det gör att
Pingstdagen blir i Pålänge.
Verksamhetsrådet har börjat fundera över sommaren, tillsammans
med Pingstförsamlingen. Vi funderar bl a över möjligheten att ha fler
såväl Gudstjänster som andra samlingar utomhus. Om ni har tankar
om platser, innehåll eller annat som rör sommaren, så hör gärna av er
till Birgitta N, Kristina eller mig! /Lena

Bönsöndagen.
Del av episteltexten, Rom 8:26-27
Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara, men Anden vädjar för
oss med rop utan ord och Han som utforskar våra hjärtan vet vad
Anden menar, eftersom Anden vädjar för de heliga så som Gud vill.
Lex orandi, lex credendi. Ibland fastnar ett uttryck fast jag inte kan
språket. Här latin – som man ber så tror man.
Det där tror jag är värt att fundera över någon gång ibland.
Tänka efter, lyssna efter: När jag ber, vad ber jag om? Vad ber jag
inte om? Vilka ord, vilket slags språk använder jag – olika till Gud
och människor t ex? Blir det olika om jag ber för mig själv eller för
andra?
Eller vad du kan komma på för frågor. Inte för att försöka finna rätt
och fel. Utan för att det kan lära oss mer om både oss själva och
om Gud.
Hur Paulus ber och tror får vi veta något om i dag - att han tror att
vi egentligen inte vet hur vår bön bör vara. OCH att det inte gör
honom orolig. Det är väl snarare tvärt om. Det bekräftar för honom
att bön och tro inte är prestation. Kan man säga att Paulus ser bön
och tro som ett liv i goda händer?
Moder Theresas liv innehöll mycket slitgöra, tror jag man kan säga.
Slit finns av många slag. Hon har formulerat en morgonbön:
Jag kommer till dig, Jesus, för att ta emot din beröring,
innan min dag börjar.
Låt dina ögon vila på mina ögon en stund.
Låt mig ta med till mitt arbete en försäkran om din vänskap.
Fyll mitt sinne, så det består genom dagens öken av oväsen.
Låt ditt välsignade solljus fylla på, när mina tankar tynar bort.
Och ge mig styrka för dem som behöver mig. Amen

