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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 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: Ingången till Födelsekyrkan i Betlehem. Foto BI Lanner

Ord från ordförande…
Käre Läsare!
Hela vägen går han med mig,
hjälper mig och är mitt stöd,
ger mig kraft i varje prövning,
mättar mig med livets bröd….
Sv. ps 252: 2
Församlingskåren har haft flera goda gemenskapsträffar
under våren, med intressanta och informerande föredrag.
I skaparcaféet har vi tillverkat många fina ljus som blivit
till gåvor, lotterivinster m.m.
Bönen i kyrkan, som vi har en gång i månaden, är en viktig del i vår
verksamhet. Bönen ger kraft, hopp och förnyat mod.
Nu njuter vi av sommarens hela skapelseunder. Jag böjer mig ner
över den skira lilla skogsstjärnan och tackar Gud för allt jag av nåd
får ta emot dag för dag.
– Hjälp mig att också visa tacksamhet för allt jag får!
Kåren har fått nya medlemmar som vi har glädjen att hälsa
varmt välkomna och hoppas ska trivas i gemenskapen.
Församlingskåren har i år varit verksam i 70 år.
Detta ska vi uppmärksamma och fira söndagen 27 oktober.
Dagen börjar med mässa i kyrkan och fortsätter sedan
i församlingshemmet med körsång, kåseri, tillbakablickar m.m.
Varmt välkomna till denna jubileumsdag och
till alla andra gemenskapsträffar under hösten.
Anna Werking

Höstens gemenskapsträffar 2019
Tisdagen 23 juli kl 14.00

✹Sommarcafé
Vi fikar och sjunger tillsammans med Håkan Hultberg
i prästgårdsträdgården. Andakt.

Nya Zeeland
Onsdag den 25 september kl. 14.00
Ingemar Skoogar kommer till oss och visar ett av sina fina bildspel från
Nya Zeeland. Andakt.

⚫
70-årsjubileum
Söndag den 27 oktober kl. 11.00
Vår församlingskår fyller 70 år i år och det ska vi fira. Vi börjar med
mässa I Björnekulla kyrka. Församlingen bjuder på lunch, tårta och kaffe
i församlingshemmet. Stiftordförande Magnus Wittgren medverkar. Kyrkokören sjunger för oss, med mera.

⚫
Adventsprogram
Onsdag den 27 november kl. 14.00
Per Henrik Johansson sjunger adventspsalmer med oss.
Ljuslotteri och kaffe med pepparkaka och lussekatt.
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 9 september
Måndag den 7 oktober
Måndag den 4 november

Bön i kyrkan
Vi samlas i Björnekulla kyrka till bön och stillhet kl. 10.30.
Måndag den 30 september
Måndag den 21 oktober
Måndag den 18 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.

Skatten i lerkärlet.
Denna skatt har jag i lerkärl, för att den väldiga kraften skall
vara Guds och inte komma från mig. (2 Kor 4:7)
Skatten är evangeliet. Ordet evangelium betyder glädjebudskap, goda
nyheter. Det talar inte om våra gärningar utan om Jesus Kristus, som för
vår skull blev människa, i vårt ställe led och dog, på tredje dagen uppstod från de döda och därefter – efter fullbordad frälsningsgärning –
återvände till platsen på Faderns högra sida.
Evangelium är hälsningen om nåd för oss syndare. Det kristna budskapet
kallas ”Guds nåds evangelium”(Apg.20:24, Folkbibeln). Det inte bara
handlar om nåden, det räcker Guds nåd åt oss. Evangelium är tidernas
största och mest fantastiska erbjudande till oss ”andliga fattiglappar”.
Evangelium ” är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror”
(Rom.1:16, Folkbibeln). Det grekiska, nytestamentliga ord, som är översatt med ”kraft” heter dy´namis. Vi har det som lånord i bl.a. dynamo,
dynamit, dynamisk. Evangelium, Guds Ord, har kraft att spränga sönder
stenhårda människohjärtan och skapa nya, levande hjärtan. Evangelium
frälsar och befriar. När budskapet om den ende Frälsaren Jesus Kristus
förkunnas rent och klart, händer något i människors innersta!
Evangelium skänker ljus. I 2 Kor.4:6 – alltså versen före vår text ovan –
heter det: ”Ty Gud, som sade: "Ljus skall lysa ur mörkret", har lyst upp
mitt hjärta, för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi
ansikte skall sprida sitt ljus.” Vår kallelse som kristna är att till andra
människor sprida det ljus, som genom frälsningen har kommit in i våra
hjärtan. Jesus säger ”Jag är världens ljus”(Joh.8:12), men också till sina
lärjungar i alla tider: ”Ni är världens ljus” (Matt.5:14). Vi är inte självlysande, utan kan bara sprida det ljus, som genom Kristus finns i våra hjärtan!
Lerkärlet är den människa, som får bära ut evangeliet. Aposteln Paulus
är ödmjuk, väl medveten om sitt ständiga beroende av Gud. ”Min förmåga kommer från Gud” bekänner han (2 Kor.3:5) och kallar sig själv

”den allra minste av apostlarna, inte värdig att kallas apostel” (1
Kor.15:9). Han hade erfarit sin egen svaghet och visste, att viljan till det
goda fanns, men inte förmågan. Gud använder vem han vill, men mest
användning har han för de svaga! Vi skall inte stirra oss blinda på vår
svaghet och våra misslyckanden. Då skulle vi hamna i missmod, ja ren
hopplöshet. Vi lever i en tid, då bara de starka och duktiga räknas. Svaghet betraktas ofta som ett funktionshinder. I Guds rike är däremot svagheten en tillgång!
Vi bräckliga lerkärl får många gånger i livet våra törnar. Kärlet går ofta
sönder, men då börjar Herren om i våra liv. Jeremia berättar om en krukmakare: ”Ibland misslyckades lerkärlet som krukmakaren formade med
sina händer, och då gjorde han om det till ett nytt kärl, så som han ville
ha det.”(Jer.18:4).
I en enkel sång heter det:
Börja om än en gång i mitt liv!
Låt mig formas av dig, av ditt heliga bud,
gör mitt liv till ett redskap för Gud!
Kraften är Guds. Paulus skriver t.o.m. om den ”väldiga kraften”, den
ofattbara, omätliga, överväldigande kraften. När det går sönder i våra
liv, när lerkärlen spricker, får vi erfara, att kraften är Guds. När Paulus liv
var som en hög lerskärvor, sade Herren till honom: ” Min nåd är nog för
dig, för min kraft fullkomnas i svaghet." och aposteln bekänner:” När jag
är svag, då är jag stark”(2 Kor.12:9-10).
Hur får man Guds kraft? Genom att be! Genom att flitigt läsa och höra
Guds Ord! Genom att i den heliga nattvarden ta emot Kristus själv!
Skatten är Guds! Kraften är Guds! Därför ska Gud ha all ära.
Lars Falkfors

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.

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 070-6682011, 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. 042-120200.

www.svenskakyrkan.se/bjornekulla
ansvarig utgivare
Anna Werking

