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Pastorn har ordet 

Visst är det lätt att hamna i ”memory lane”, speciellt ju äldre du blir? Alltså, tänka tillbaka 
på tillfällen som varit: den semestern, den bilen, den adressen eller den födelsedagsfesten. 

Det är också lätt att stanna där efter-
som du gärna vill minnas vilka perso-
ner som var med, vad som sades och 
kanske vad som serverades. Vissa 
(oftast tjejer) kan till och med minnas 
klädsel och vilken dukning det var på 
bordet. En av mina favoritfilmer he-
ter Final Cut (2004) med bl. a. Robin 
Williams och Jim Caviezel. Den får 
mig att ställa frågan: vad minns jag 
egentligen? Minns jag rätt av allt som 
hände? 

Häromdagen hamnade jag i en bild– 
och minneskavalkad från en resa i USA jag gjorde 2004. Vi var bland annat i Grand Canyon och 
där på en klippa satt en fågel och gosade sig i solskenet vilket visade sig vara en av USA:s 
största fågelarter, en kalkongam. Jag minns det tillfället som igår eftersom en vän till mig blev 
imponerad, som var och är ”en bird nird”, en fågelskådare som kan åka miltals för att se en 
viss fågel. 

Bibelns böcker är skrivna i efterhand, ur minnet hos författarna och med stor hjälp av Gud. Ta 
till exempel det första av breven som aposteln Petrus skickade från Rom till några vänner. 
Många tror att det skrevs i början av 60-talet, alltså 30 år efter att Jesus blev korsfäst, för det 
nämns inget om Kejsar Nero som sen lät bränna ner staden år 64. Det är ju så med minnen, vi 
får hänga upp det på saker som händer runt omkring.  

En del av oss minns dagen då vi valde att bli kristna, när vi fick ta första steget in i församling-
en och sedan som deltagare i olika grupper. Vad vi växte som människor! Nu är det vår tur att 
skapa tillfällen så andra kan få liknande minnen. Hoppas vi kan ge dem spexiga tillfällen, goda 
mackor, varma leenden och stora famnar att krypa in i när det behövs—för det fick ju många 
av oss. Det kan vara en del av vårt jobb: att skapa platser för trygghet och omsorg, där goda 

”Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt 
prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk, 
för att ni skall förkunna hans härliga gärning-
ar, han som har kallat er från mörkret till sitt 
underbara ljus.  
Ni som förut inte var ett folk är nu Guds folk, 
ni som inte hade fått barmhärtighet har nu 
fått barmhärtighet.”  
    (1 Petrus brev 2:9-10.)  



Juni 

Juli 

1 ons 19.00 Bibelläsning, samtal och bön 

2 tor 13.30 Andakt på Skorpeds Servicecenter 

5 sön 10.00 Gudstjänst med nattvard och café 
Gudstjänstledare är Lars-Erik Jonsson och vi får höra en predikan av Andreas ”Ante” Lindström. 
Vi tar upp en månadsgåva till vår församling. 

8 ons 19.00 Bibelläsning, samtal och bön 

9 tor 13.30 Andakt på Skorpeds Servicecenter 

12 sön 10.00 Gudstjänst och café 
Ebba Nilsson leder oss idag och Andreas ”Ante” Lindström predikar. 

15 ons 19.00 Bibelläsning, samtal och bön 

16 tor 13.30 Andakt på Skorpeds Servicecenter 

19 sön 10.00 Gudstjänst och café 
Idag är Uno Tjernström gudstjänstledare och Håkan Gyll från Skorpeds Kyrka predikant. 

22 ons 19.00 Bibelläsning, samtal och bön 

23 tor 13.30 Andakt på Skorpeds Servicecenter 

26 sön 10.00 Gudstjänst och café 
Barbro Tjernström ansvarar för sång och musik och Andreas ”Ante” Lindström agerar både 
mötesledare och predikant idag. 

29 juni-3 juli Harpsjölägret (v. 26) 

En lååång väntan är över, det är äntligen dags för Harpsjöläger igen!  

Ons-lör 19.30 Lägerbål—där alla är välkomna 

Söndag 11.00 Avslutning 

6 ons 19.00 Sommarcafé i Baptistkyrkan 
Gäst: Anders Tjernström 

10 sön 12.00 Gudstjänst i Hembygdsgården i Lännäs 
Kom och lyssna till Sommarkyrkan och medarbetare från Skorpeds Kyrka som ansvarar för 
gudstjänstens innehåll. Kör västerut mot Sollefteå från Skorped. Efter ca 400 meter kommer en 
å, efter den svänger du höger så kommer Hembygdsgården på höger sida. 

13 ons 19.00 Sommarcafé i Baptistkyrkan 
Gäster: Ulla o Stefan Löfven 

17 sön 13.00 Gudstjänst i Bygdegården i Byvattnet 
Den här söndagen välkomnas att åka en bit mot Sollefteå. Skorpeds Kyrka står för innehållet i 
gudstjänsten. Kör 1,5 mil västerut från Skorped till grannbyn Byvattnet och Bygdegården ligger 
på höger sida. 
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3 ons 19.00 Bibelläsning, samtal och bön 

7 sön 11.00 Gudstjänst med Pickekakefest i EFS Önskan 
Vi är bjudna att vara med i grannbyn och fira gudstjänst. Men också på festligheter i samband 
med den! Åk från Skorped någon kilometer västerut och sväng höger mot byn Önskan och där 
ligger kapellet på höger sida. 

10 ons 19.00 Bibelläsning, samtal och bön 

12-14 fre-sön Equmeniakyrkans årskonferens i Vårgårda, Västergötland 

Augusti 

20 ons 19.00 Sommarcafé i Baptistkyrkan 
Gäster: Linnea Nilsson, Sara Johansson och Kristoffer Arvidsson 

24 sön 10.00 Gudstjänst, nattvard och café 
Hasse Forsén lotsar oss genom dagen gudstjänst men han är inte ensam, han har god hjälp av 
sin syster Marianne Kjellberg som är ”hemma” på besök och predikar för oss och leder nattvar-
den. Vi samlar in en månadsgåva till vår församling. 

27 ons 19.00 Bibelläsning, samtal och bön 

31 sön 10.00 Gudstjänst och café 
Vi är glad för ännu en hemvändare som kommer på besök och medverkar i vår gudstjänst! Sara 
Johansson, som är ungdomsledare i Filadelfiakyrkan, Stockholm, delar med sig av sina tankar. 

Foto: Kaj Larsson 
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September 

Söndag 14 augusti 
12.00 Fäbomöte i Lännäs Fäbodar 
Ta med en kaffekorg och var med att fira en gudstjänst som Skorpeds Kyrka ansvarar för. Åk 
från Skorped några kilometer västerut och sväng vänster innan byn Stugusjön. Kör tills du 
kommer till en vändplatsen och knallar den lilla stigen så är du framme! 
19.00 Dela-med-dig-gudstjänst, nattvard och café 
Kristoffer Arvidsson leder kvällsgudstjänsten i Baptistkyrkan här hemma där vi alla får med-
verka med det vi har på hjärtat; det kan vara en dikt, sång eller vittnesbörd. Diakonerna tar 
hand om nattvarden och vi samlar in en månadsgåva till församlingen.  

17 ons 19.00 Bibelläsning, samtal och bön 

21 sön 10.00 Gudstjänst och café 
Jerry Gyll ansvarar för ordningen under gudstjänsten och vi har besök av Sören Ledin som  
predikar.  

24 ons 19.00 Bibelläsning, samtal och bön 

27 lör 10.00-16.00 Församlingsdag i Bystugan i Önskan 
Även i år kommer Bodil Eriksson från Sundsvall och leder oss genom denna församlingsdag. 
Ingen anmälan—en serveringsgrupp i församlingen ordnar med maten och fikat för dagen.  

28 sön 10.00 Fotbollens dag och gudstjänst på Bränna IP 
Den här dagen går i fotbollens tecken men vi inleder med en gemensam guds-
tjänst arrangerad av kyrkorna i byn innan turneringen startar. Andreas ”Ante” 
Lindström håller en andakt och Barbro Tjernström spelar. Bränna ligger en kilo-
meter väster om Skorped. Åk mot Sollefteå men håll utkik åt vänster så missar du 
inte idrottsplatsen!  

 

 

4 sön 11.00 Gudstjänst med nattvard, söndagsskola och café 
Idag är Arne Näsström gudstjänstledare och Andreas ”Ante” Lindström predikar. Vi samlar in 
en månadsgåva till vår församling. Idag startar söndagsskolan för hösten!  

5 mån 19.00 Kvinniorerna startar för hösten 

7 ons 19.00 Bibelläsning, samtal och bön 

8 tor 13.30 Andakterna på Skorpeds Servicecenter startar för hösten 

Herren är min Herde, ingenting skall fattas mig. 

Han för mig i vall på gröna ängar, han låter mig vila vid lugna vatten. 

Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar, sitt namn till ära. 

         Psalm 23, av David 



Pastor: 
Andreas ”Ante” Lindström 
Mosjö 154 
895 97 Skorped 
0730-41 60 60 
 
Ordförande: 
Gunnar Näsström 
Mosjö 141 
895 97 Skorped  
0705-88 85 44 

Kassör: 
Erik Westman 
Lännäs 122 
895 97 Skorped  
0702-29 20 56 
 
Församlingens konto: 
Bg: 5049-2750 
Swish: 123 089 81 14 

Skorpeds Baptistförsamling 

Skorpedsvägen 21, 895 97 Skorped, 0661-300 85, pastorniskorped@gmail.com 

Ungdomsrådets ordförande: 
Kristoffer Arvidsson 
Faktorsvägen 13 
895 97 Skorped  
0738-37 26 32 
 
Ungdomsrådets kassör: 
Linnea Nilsson 
Antes väg 11 
895 97 Skorped  
0730-47 44 01 
Ungdomsrådets Bg: 5714-5575 
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När startar vårt Equmenia Skorped i höst? 

Söndagsskolan  
(4-12 år)  

Söndag 4 september kl. 11.00 
 

Minior (årskurs 1-3) 
Scouter (årskurs 4 och uppåt) 

Tisdag den 6 september 18.30 

11 sön 11.00 Gudstjänst, söndagsskola och café 
Gudstjänsten leds av Gunnar Näsström och Andreas ”Ante” Lindström predikar.  

14 ons 19.00 Bibelläsning, samtal och bön 

18 sön 11.00 Gudstjänst, söndagsskola och café 
Idag leds gudstjänsten av Andreas ”Ante” Lindström. Han predikar också! 

19 mån 19.00 Kvinniorerna  

21 ons 19.00 Bibelläsning, samtal och bön 

22 tor 13.30 Andakt på Skorpeds Servicecenter 

25 sön 11.00 Gudstjänst, söndagsskola och café 
Karin Johansson leder dagens gudstjänst och vi har besök av Christer Westman som predikar.  

28 ons 19.00 Bibelläsning, samtal och bön 


