K Å R N Y T T
Nr 2 hösten 2018

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: Magnoliaknoppar i april. Foto BI Lanner

Ord från ordförande…
Kära Läsare!
Tack för att vi får dela en bit av vägen tillsammans.
Här kan vi stödja och stötta varandra, dela glädje och sorg.
Här kan vi få en ny infallsvinkel till ett problem som var svårt att förhålla
sig till i ensamhet. Tack för att någon vill dela en bit av vägen med mig.
Tack fader i himlen för att du går med oss hela VÄGEN.
Du jämnar ut stigen för vår vandring så vi inte ska snubbla och komma
på villovägar. Tack för att du omsluter oss på alla sidor och håller oss i
din hand.

-------------------------2018 firar Svenska Kyrkans Lekmannaförbund 100 år!
Det firas i Uppsala 27-29 juli då Lekmannakårens rikskonvent äger rum.
Lekmannaförbundet i Lunds stift firar 100-årsjubiléet lördagen den 20
okt i Lund. Vi är alla välkomna till dessa högtider. Mer information finns i
tidningen Lekman i Kyrkan.

-------------------------Det är fint att få dela gemenskapen vid BÖNEN i kyrkan, som vi har en
gång i månaden. Se datum i bladet.
Varmt välkomna till dessa stunder och till alla höstens gemenskapsträffar.

Anna Werking

Höstens gemenskapsträffar 2018
Tisdagen 24 juli kl 14.00

✹Sommarcafé
Vi fikar och sjunger tillsammans med Mona-Lis Strandh
i prästgårdsträdgården.

Kyrkogårdsvandring
Onsdag den 19 september kl. 14.00
Magnus Ahlström och Lars Falkfors berättar om gravplatser/stenar och
de som vilar där. Kaffe i kyrkan.
Gunnar Alling håller avslutande andakt.

⚫
Kyrkhelg
Söndag den 21 oktober kl. 11.00
Mässa I Björnekulla kyrka. Predikan Maria van Zijl. Sång Malena Skanne.
Lunch i församlingshemmet. Föredrag av Maria van Zijl som informerar
om organisationen ”Open doors”, som stödjer förföljda kristna.

⚫
Adventsprogram
Onsdag den 21 november kl. 14.00
Per Henrik Johansson sjunger adventspsalmer med oss.
Ljuslotteri och kaffe med lussekatt.
Erika Holm Johansson håller avslutande andakt.

⚫
.

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 17 september
Måndag den 15 oktober
Måndag den 12 november

Bön i kyrkan
Vi samlas i Björnekulla kyrka till bön och stillhet kl. 10.30.
Måndag den 1 oktober
Måndag den 22 oktober
Måndag den 26 november

Vår Bönelåda
finns i Björnekulla kyrkas vapenhus. Har Du något eller någon Du vill vi
ska be för i vår bönegrupp kan Du skriva ett böneämne och lägga i den
låsta lådan. Allt sker helt anonymt. Om Du har möjlighet kan Du själv
komma med. Tiderna står ovan.

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.

Betraktelse över Karin Boyes dikt:

Ja visst gör det ont.
I skrivande stund har vitsipporna precis slagit ut och det finns små ljusgröna
blad på några av träden. Karin Boyes vackra dikt finns i mina tankar.
Ja visst gör det ont när knoppar brister.
Varför skulle annars våren tveka?
Varför skulle all vår heta längtan
bindas i det frusna bitterbleka?
Höljet var ju knoppen hela vintern.
Vad är det för nytt, som tär och spränger?
Ja visst gör det ont när knoppar brister,
ont för det som växer, och det som stänger.
Ja nog är det svårt när droppar faller
Skälvande av ängslan tungt de hänger,
klamrar sig vid kvisten, sväller, glider
tyngden drar dem neråt, hur de klänger.
Svårt att vara oviss, rädd och delad,
svårt att känna djupet dra och kalla,
ändå sitta kvar och bara darrasvårt att vilja stanna, och vilja falla.
Fast det fortfarande är kallt ute så ser man massor av vårtecken. Snödroppar
och vintergäck. Knoppar på träden som väntat hela vintern på att få brista ut.
Våren är en tid då vi ser tecken runt omkring oss på uppståndelse. Frön gror och
växer Knoppar brister och livet kommer åter runt omkring oss liksom graven
öppnade sig för den uppståndne Jesus. Nu är uppståndelsens tid. I 1:a Korinthierbrevet står det: Det du sår får inte liv om det inte dör. Och när du sår är det
inte den blivande växten du sår utan ett naket sädeskorn eller något annat frö.
Men Gud ger det den gestalt han har bestämt, och varje frö får sin egen gestalt... så är det också med de dödas uppståndelse.
(1 Kor 15: 35-42)

Många längtar efter att få komma ut i sina trädgårdar och vårstäda eller starta
en riktig vårröjning inne eller i ett garage. På samma sätt tänker jag att våren
kan locka oss till en vårstädning i vårt inre. Vi får låta uppståndelsens ljus lysa
upp vårt inre och fylla oss med kärlek och värme. Så att vi likt Jesus kan gå kärlekens väg.
Gud har gett oss kärleken som en gåva. Den finns inte bara mellan älskande,
makar eller inom familjen. Den kan uppstå mellan vänner och till och med mellan människor som inte känner varandra. När vi människor inte förstår hur
mycket Gud älskar oss, så använder Gud budbärare. Den mest konkrete budbäraren av dem alla var Guds egen Son, Jesus Kristus. Han kom till vår värld, för att
visa hur älskade vi är av Gud. Kärlek tar sig form på många olika sätt. Det handlar inte alltid om de stora kärleksberättelserna, utan kärleken är något som
finns tydligt, också i vardagen. Kärlek är att två föräldrar turas om att bo på lasarettet för att deras dotter inte ska känna sig ensam. Kärlek är när en storasyster
låtsas ramla och fastna under alla nallarna i lillebrors säng för att få honom att
skratta och glömma mardrömmen han just vaknat ifrån. Kärlek är att hålla dörren åt en vän fast man själv fryser i vinden. Kärlek är syskon som kramas hårt
framför sin fars kista. Kärlek är att visa andra kärlek, även när det kostar dig
själv något. Det är därför som kärleken kan vara så skrämmande att vi ibland
försöker undvika den. Vi tror att vi skyddar oss själva, om vi inte älskar. Men när
vi väljer att ge och ta emot kärlek, så fördjupas vår gemenskap med andra och
med Gud själv. Vi är skapade att leva i gemenskap med varandra och vi är skapade att leva i gemenskap med Gud. I den tillit som skapar världen.

Då, när det är värst och inget hjälper,
Brister som i jubel trädets knoppar.
Då, när ingen rädsla längre håller,
faller i ett glitter kvistens droppar
glömmer att de skrämdes av det nya
glömmer att de ängslades för färden känner en sekund sin största trygghet,
vilar i den tillit som skapar världen.
Erika Holm Johansson

.

I Fader Gunnars Gratia Dei deltog vi i mässan på utfärden i maj. På
Araslövs golfrestaurang serverades vi en utsökt lunch. Gulle står bland pelargonerna på Flädergården. Där avslutades det lekamliga med våfflor.

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

Vill du ha kontakt med oss?
Ring eller maila Anna Werking 042-580 01 a_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. 0435-14005.
www.svenskakyrkan.se/bjornekulla
ansvarig utgivare
Anna Werking

