K Å R N Y T T
Nr 1 våren 2019

En presentation…
Svenska kyrkans Lekmannaförbund vill

 Samla kvinnor och män till engagemang och ansvarstagande för kyrkan
 Skapa opinion för kyrkliga värderingar
 Främja kristen gemenskap och fördjupa kunskapen om den kristna tron
och kyrkans liv
 Vara ett forum för samtal inom kyrkan
om dess uppgift och möjligheter
 Verka för en positiv och engagerande
syn på lekmannaskapet
 Vara en röst för lekmännen i kyrkan

Lekmannaförbundet i Lunds stift har 37 kårer och drygt 2000
medlemmar som arbetar med att främja samhällslivet genom
regelbundna träffar med intressanta program, lekmannaledda
gudstjänster, förbönsgrupper mm. Vi arbetar i stiftet för att
samla och inspirera våra frivilliga medarbetare ute i församlings- och lekmannakårerna som finns i flera delar av vårt stift.

Omslagsbild: Olivträd i Getsemane trädgård. Foto BI Lanner

Ord från ordförande…
Kära Läsare!
”Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand…..”
Vinter, vår, sommar, höst, vi möter året med alla skiftningar
både naturmässigt och i vårt eget liv, glädje, sorg, förväntningar,
utmaningar, förtvivlan och hopp. Ingen dag är lik den föregående. Det är ansvarsfullt att förvalta varje dag.
Församlingskåren har haft många goda samlingar under året
som strax ligger bakom oss. Vi har lyssnat till intressanta föredrag, utfärdsresa, allsång mitt i sommarhettan, kyrkogårdsvandring och sjungit in advent.
Det är också fint att få tillverka och tillvarata ljus från kyrkan.
Bönen i kyrkan är en viktig del i vår verksamhet. I förbön bärs
alla fram som särskilt önskat detta genom bönelappar i förbönslådan i vapenhuset. Bönen ger kraft, hopp och förnyat mod.
”Förunderligt och märkligt,
omöjligt att förstå,
men dock så ljust och verkligt
och ljuvt att tänka på:
inunder öppen himmel,
på bädd av halm och blad,
du finner, Herre Jesus,
din första vilostad. ”
Text: H.A Brorson 1732

Varmt välkomna till gemenskapsträffarna under våren
Anna Werking

Vårens gemenskapsträffar 2019
Onsdag den 9 januari kl 15.00

Knutsfest
Tongivarna underhåller oss. Lotteri. Tomten kommer med klappar. Gröt och skinksmörgås, kaffe och kaka serveras till ett pris
av 40 kr. Avslutande andakt: Gunnar Alling.

Onsdag den 13 februari kl. 14.00

Årsmöte
Rickard och Karin Johansson sjunger andliga sånger för oss.
Vi håller sedvanligt årsmöte.
Avslutande andakt: Louise Skeppargård.

Onsdag den 13 mars kl. 14.00

Polisen och tryggheten i Åstorp
Polisen besöker oss .Avslutande andakt: Erika Holm Johansson.

Onsdag den 17 april kl. 14.00

Almanackan berättar
Lars Falkfors berättar om händelser som skett under april månad.

Söndag den 19 maj

Utfärd
Tid och resmål
meddelas senare

Tisdagen 23 juli kl. 14.00

Sommarcafé

Vi fikar och sjunger i prästgårdsträdgården

Skaparcafé
Vi träffas i prästgården. Portarna är öppna mellan 9.00 och
12.00. Vi fikar, pratar och pysslar med det vi tycker är roligt.
Du är välkommen in i värmen!
Måndag den 14 januari
Måndag den 11 februari
Måndag den 11 mars
Måndag den 15 april
Alltid mellan 9.00-12.00

Bön i kyrkan
Vi samlas i Björnekulla kyrka till bön och stillhet.
Måndag den 28 januari
Måndag den 25 februari
Måndag den 25 mars
Måndag den 29 april
Alltid kl. 10.30

Samlingarna äger rum i Björnekulla församlingshem, Järnvägsgatan 24 i Åstorp, om inget annat anges. Alla arrangemang är i samarbete med församling och
Alla, även icke medlemmar är välkomna på våra samlingar.
Servering av kaffe och kaka vid eftermiddagssamlingar.
Kostnad om inget anges är 20 kronor för fikat.

Svarta fredagen

Det talas om Black Friday som något stort och jag inser snabbt att
jag inte känner till begreppet. Själva ordet Black Friday får mig att
tänka på Långfredagen, Jesu plågor och död på korset. Men Black
Friday står det i så gott som varje annons denna veckan. den dagen heter inte Black Friday i engelsktalande länder, konstigt nog,
utan Good Friday. Den goda fredagen, i en direkt översättning.
Möjligtvis är den egentliga betydelsen av benämningen Good
Friday istället den heliga fredagen, och i den bemärkelsen är dagen god. Men Black Friday har inte med kyrkans liv att göra och
ännu mindre om Långfredagen. Det är en kommersiell "högtid",
som har gått mig helt förbi, trots att den har uppmärksammats i
några år här i Sverige. Som andra kommersiella högtider så kommer det från USA. Dagen efter Thanksgiving heter i USA Black
Friday och fick sitt namn efter att polisen bedömt läget i trafiken
som kaosartat när amerikanarna dagen efter Thanksgivingfirandet passade på att handla. En ledig klämdag som så småningom
växte till en stor readag och startskottet för julhandeln.

Med Black Friday, som basuneras ut till folket även här, ställer jag
mig frågan: Varför vilja handla ännu mer? Varför byta ut fullt fungerande maskiner eller köpa ny telefon varje år? Eller nya kläder,
för att lusten att byta garderob plötsligt infinner sig? Det finns så
mycket att använda av det som jag redan har samlat på mig, tänker jag, eller göra nytt av något gammalt. Vår jord är ansträngd.
Vi lever som om vi inte behöver ta hänsyn till jordens fortlevnad
och kommande generationer. Jag också. Inte lever jag fullt ut det
hållbara liv som jag vill. Klimatkrisen blottar sig för oss, mitt i semesterfirandet när det plötsligt blir alldeles för varmt, eller när
vind och vatten ställer till med förödelse. Jag lyssnar samma vecka
som Black Friday till ett reportage på Sveriges radio om den prekära situationen i det översvämmade Venedig. Vattnet, i staden
som vilar på vatten mer än andra städer, har stigit 1,5 meter över
det normala. Berömda kulturminnen som S:t Markuskyrkan är hotad. Vattenståndet i Venedig förstör marmorgolven och andra föremål om inte översvämningen hävs. Tänk att människans behov
av shopping och det oreflekterade resursanvändandet påverkar
vårt klimat så att det på sikt får sådana ödesdigra konsekvenser.
Det är en ledsam tanke att se framför sig hur en hel stad kan
komma att försvinna. Vackra Venedig. Jag tänker på vad Jesus
hade sagt om detta. Vad skulle han säga om Black Friday eller om
julhandelskommersen som pågår med full kraft?
Jesus levde ett enkelt liv, utan några särskilda ägodelar. Han sa till
sina lärjungar att inte samla skatter på jorden utan istället i himlen
(Matt 6:19-20). Han varnade för habegär när han sa: "Akta er för
allt habegär. En människas liv beror inte av överflöd på ägodelar"
(Luk 12:15). "Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att
vara" (Luk 6:21). Låt oss meditera över dessa Jesu ord.
Louise

Lotteribordet vid Adventsprogrammet
t. v. Tongivarna underhöll oss med skön
musik på Knutfesten, ovan.
Den 9 januari kl. 15 är du välkommen!

Vill du bli medlem?

Kom

Och stödja vår verksamhet?
Medlemsavgiften är 100 kr per år. Då erhålles även tidningen
Lekman i kyrkan. Församlingskårens bankgiro är 672-7606
Glöm inte uppge namn och adress.

Vill du ha kontakt med oss?

Ring eller mail Anna

Werking 042-580 01,anna_werking@yahoo.se eller Britt Inger
Lanner 042-554 48
Sammankomsterna är öppna för alla, även icke medlemmar i
församlingskåren. Behöver du skjuts, ring efter gratis kyrktaxi
dagen före. Tel. 042-120200.
www.svenskakyrkan.se/bjornekulla
ansvarig utgivare: Anna Werking

OBSERVERA!
Betala in medlemsavgiften för 2019 under
januari- mars 2019

