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Pastorn har ordet 
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Har nyss ätit frukost. Samma gamla vanliga och härliga flingor med 

mjölk. Och en kopp kaffe med socker och en skvätt mjölk. 

Undrar varför det är så att frukosten oftast ser likadan ut och har gjort 

det sen många år tillbaka? För jag åt flingor med mjölk även som barn 

(filmjölk lämnar jag gladeligen till någon annan) med en eller två 

mackor och gärna en kopp kaffe. Kaffekoppen har funnits med sen 

många år efersom pappa kom in från sin bilverkstad och gärna drack 

en kopp vilket jag som sexåring också ville prova. Han ville nog inte att 

det skulle vara för starkt utan spädde ut det med både socker och mjölk, vilket fortfarande 

sitter i. Klart jag kan dricka det svarta guldet utan men det blir fantastiskt mycket godare 

med. Vi äter samma maträtt för att vi är morgontrötta och inte orkar ta nya beslut eftersom 

vår hjärna ligger kvar på kudden. Det är därför många lägger fram kläder kvällen innan, har 

samma morgonrutiner och vet hur mycket tid som behövs innan man springer till bilen eller 

ställer sig vid vägen för att åka buss. 

Det finns ett bibelord i Psaltaren 119 och vers 105 som säger att ”Ditt ord är en lykta för min 

fot, ett ljus på min stig.” Ja, det är den längsta av alla psalmer och det är tre herrar på tape-

ten för att vara författare: David, Ezra eller Daniel. Vem det än är av de här tre så sätter de ett 

finger på något som är viktigt idag. För tänk dig att komma in i ett helt mörkt rum, där måste 

du ha ljus för att kunna röra dig. Du famlar efter en strömbrytare på väggen och som tur är 

så fungerade lampan i taket. När författaren skrev den långa psalmen så tänkte han kanske 

ungefär likadant: för att klara mörka stunder i livet behöver vi ibland ha en liten lampa på vår 

fot som lyser upp vår omgivning.  

När det är ljust kan vi hitta telefonen för att ringa en vän som kan trösta.   

När det är ljust är det lätt att tänka klart och bestämma av alla de saker som behöver göras. 

Ljuset lyser också upp rutiner, invanda rörelser och ord du tidigare läst. Därför är det bra att 

ha enkla minnesversar inlärda från Guds ord, Bibeln. Eller veta var du lätt kan hitta dem. Det 

är bra att veta hur många sockerbitar du vanligtvis tar i kaffet när det är så mörkt runt om-

kring så du inte kan tänka klart. Eller när du ser faran komma, då kan det vara bra att vara 

förberedd så det finns socker hemma eller att du hittar dina framlagda kläder.  

David/Ezra/Daniel tyckte det var bra att ha ljus på stigen, på livets väg, när du går framåt och 

kan se andra saker, göra nya möten och få bra erfarenheter. Ett ljus är att ha en livskamrat, 

släkting eller vän som finns där och kan rycka in. Sam kunde inte ta ringen från Frodo i böck-

erna Sagan om Ringen, men Sam kunde hjälpa och stötta Frodo så han orkade bära den. 

Kanske kan du vara Sam för någon i din närhet? Som vet hur många sockerbitar det ska vara i 

kaffet eller kan hämta telefonen så det där viktiga samtalet kan ringas. 



Februari 
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1 ons 14.00 Bibelläsning, samtal och bön 

5 sön 11.00 Gudstjänst med nattvard och café 
Idag har vi besök av Stefan Wikman från Elimkyrkan i Örnsköldsvik som kommer till oss och 
predikar. Gudstjänstledare är Maria Söderlund och vi samlar in en månadsgåva till vår försam-
ling.  

6 mån 19.00 Kvinniorerna startar för våren 

9 tor 13.30 Andakt på Skorpeds Servicecenter 
Skorpeds Baptistkyrka ansvarar för programmet. 

12 sön 11.00 Gudstjänst och café 
Vi lyssnar till Helena B Lindström som leder gudstjänsten och Andreas ”Ante” Lindström som 
predikar. 

Årsmöteshelg 

25 lör 09.00 Församlingens Ungdomsråd har årsmöte 

26 sön 11.00 Gudstjänst, söndagsskola och församlingens års-
möte Samlingarna inleds med gudstjänst som Andreas ”Ante” 
Lindström leder och predikar i. Idag startar vårterminens sön-
dagsskola! Innan årsmötesförhandlingarna är det en servering.   

19 sön 11.00 Gudstjänst och café 
I dagens gudstjänst är Uno Tjernström gudstjänstledare och Andreas ”Ante” Lindström  
predikar. 

20 mån 19.00 Kvinniorerna 

22 ons 19.00 Askonsdagmässa i Anundsjö Kyrka, Bredbyn 
Vi inleder påskens firande med att åka över berget för att fira mässa i Anundsjö Kyrka. 

23 tor 13.30 Andakt på Skorpeds Servicecenter 
Skorpeds Kyrka ansvarar för programmet. 

15 ons 14.00 Bibelläsning, samtal och bön 

OBS! Ny tid för samlingen Bibelläsningen, samtal och bön  

Vi ändrar tiden från kvällstid till dagtid för församlingens böne-
samling. Numera träffas vi redan kl. 14.00 på onsdagarna i Baptist-
kyrkan. Nu hoppas vi att ännu fler kan vara med! 



1 ons 19.00 Bibelläsning, samtal och bön 

5 sön 11.00 Världsböndagen—gemensam gudstjänst i Församlingshemmet i Skorped 
Bara söndagsskola här hemma, vi andra är tillsammans med och i Skorpeds Kyrka.  

6 mån 19.00 Kvinniorerna 

9 tor 13.30 Andakt på Skorpeds Servicecenter 
Skorpeds Baptistkyrka ansvarar för programmet. 

12 sön 11.00 Gudstjänst, nattvard och café 
Vi lyssnar till Andreas ”Ante” Lindström som både leder och predikar. Men han sjunger helst 
inte offentligt utan vi får lyssna till Monica Lundin och den gemensamma kören som har det 
uppdraget. Vi samlar in en månadsgåva till församlingen. 

14 tis 18.30 Miniorerna och Scouterna startar äntligen för vårterminen 

15 ons 14.00 Bibelläsning, samtal och bön 

19 sön 11.00 Gudstjänst, söndagsskola och café 
Under dagens gudstjänst lyssnar vi till Kristina Näsström som leder och Andreas Forsman som 
predikar. 

20 mån 19.00 Kvinniorerna 

21 tis 18.30 Miniorerna och scouterna 

22 ons 14.00 Bibelläsning, samtal och bön 

Mars 
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April 

23 tor 13.30 Andakt på Skorpeds Servicecenter 
Skorpeds Kyrka ansvarar för programmet. 

En helg med mission i fokus—Helena Facchini på besök 
25 lör 19.00 Gudstjänst med servering 
Erik Westman leder denna kvällsgudstjänst där Helena Facchini predikar. 
26 sön 11.00 Gudstjänst, söndagsskola och café 
Ann-Chatrine Hellström leder dagens gudstjänst där Helena Facchini predikar  

28 tis 18.30 Miniorer och scouter 

29 ons 19.00 Bibelläsning och bön 

Foto: Kaj Larsson 

2 sön 11.00 Gudstjänst, söndagsskola, nattvard och café  
Aina Arvidsson är gudstjänstledare och Andreas ”Ante” Lindström predikar. Vi samlar in en 
månadsgåva till vår församling. 

Stilla Veckan 
3 mån 19.00 Kvinniorerna 
        Passionsandakt i Skorpeds Kyrka  
4 tis 18.30 Miniorer och scouter 
 19.00 Passionsandakt i Skorpeds Kyrka 
5 ons 19.00 Passionsandakt i Skorpeds Kyrka 

Forts. på sid 7 
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Vi har glädjen att få ta emot flera olika personer i kyrkans predikstol 

de kommande månaderna.  

Först ut, den 5:e februari, är Stefan Wikman från Elimkyrkan i 

Örnsköldsvik där han finns med i församlingsledningen. Ni kan också 

möta honom på Nya Begravningsbyråns kontor eller på Hägglunds 

Arena när Modo spelar hemmamatch.  

Den 19:e mars kommer Andreas Forsman 

tillbaka. Vår ”gamle pastor” som numera 

finns som uppskattad lärare utanför Umeå. 

Han är glad att få stå som undervisare inom kyrkans väggar men 

framför allt i Skorped, en plats han gärna återvänder till. 

I helgen efter, lördag-söndag 25-26 mars 

bjuder vi in till en Missionshelg. Då får vi ett 

kärt återseende i Helena Facchini som har ett en historia som Thai-

landsmissionär för dåvarande Svenska Baptistförbundet. Under den 

tiden utgick Helena och hennes familj här i 

Skorped. 

Den 16 april kommer Anders Bylund, ännu 

”föredetting-pastor” som vi så klart är glada 

att få se och höra igen. Han kommer genom skogen från Sollefteå 

där han numera verkar som pastor. 

En av Equmeniakyrkans evangelister kom-

mer tillbaka! Marcus Olson, gör ett nytt be-

sök 6-7 maj. Han kallas ofta för ”Krog-” eller ”Gatupastorn” eftersom 

en del av  hans tjänst i vårt samfund är att finnas ute i centrala Göte-

borg på helgkvällar och nätter. Men Marcus 

predikar så klart  gärna innanför kyrkans 

väggar också. 

Slutligen är ni alla välkomna att se och höra 

Thomas Nordberg den 14 maj. Han finns till 

vardags i Svedjeholmskyrkan i Nya Parken i Örnsköldsvik. Thomas är 

där föreståndare sedan flera år tillbaka och vi är glada för att få låna 

honom denna söndag för veckan efter gick inte. Då har de nämligen 

en konferens som heter King of Kings och den får ni gärna åka på för 

att återgälda hans besök hos oss! 



Maj 

12 ons 14.00 Bibelläsning, samtal och bön 

16 sön 11.00 Gudstjänst och café 
Nu är det en gudstjänst med predikan av vår förre pastor Anders Bylund och den leds av  
Anna-Karin Åberg. 

17 mån 19.00 Kvinniorerna 

18 tis 18.30 Miniorer och scouter 

20 tor 13.30 Andakt på Skorpeds Servicecenter 
Skorpeds Kyrka ansvarar för programmet. 

23 sön 11.00 Dela-med-dig-gudstjänst, söndagsskola och café 
Idag får och kan alla medverka med det du har. Kanske ett vittnesbörd, en sång du sjunger 
själv eller spelar på ljudanläggningen. Andreas ”Ante” Lindström håller ihop samlingen. 

25 tis 18.30 Miniorer och scouter 

26 ons 14.00 Bibelläsning, samtal och bön 

1 mån 19.00 Kvinniorerna 

2 tis 18.30 Miniorer och scouter 

4 tor 13.30 Andakt på Skorpeds Servicecenter 
Skorpeds Baptistkyrka ansvarar för programmet. 

(forts. fr. sid 5) 
6 tor 13.30 Andakt på Skorpeds Servicecenter 
  Skorpeds Baptistkyrka ansvarar för programmet.  
  19.00 Skärtorsdagsmässa i Skorpeds Kyrka  
7 Långfredagen 11.00 Gudstjänst och café i Baptistkyrkan 
Karin Johansson leder denna gudstjänst där Andreas ”Ante” Lindström predikar. 
9 Påskdagen 11.00 Gudstjänst i Skorpeds Kyrka (Endast söndagsskola i Baptistkyrkan.) 
10 Annandag påsk 11.00 Gudstjänst i EFS Önskan 
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6-7 Besök igen av Marcus Olson, riksevangelist inom Equmeniakyrkan 
Lördag 19.00 Andreas ”Ante” Lindström och Marcus Olson. Servering. 
Söndag 11.00 Nattvardsgudstjänst och söndagsskola med Gunnar Näsström och Marcus 
Olson. Café och ett församlingsmöte. 

Valborgsmässoafton 
På förmiddagen 
11.00 är det en gudstjänst, söndagsskola och café där Karin Nilsson leder  
och Andreas ”Ante” Lindström predikar. 
På kvällen 
19.00 Firande med fika i kyrkan och lite senare en brasa, korv och kör på fotbollsplanen.  
Ett gemensamt arrangemang av Skorpeds SK och Skorpeds Baptistförsamling. 



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 

21 sö 11.00 Gudstjänst med barn– och ungdomsgruppernas avslutning 

Bli inte förvånad om det luktar lite rök i gudstjänstlokalen denna söndag. Våra 
scouter kommer nämligen direkt från en hajk på scoutplatsen där de spenderat 
natten. Som avslutning på den hajken tar de hand om denna gudstjänst.  
Servering. 

10 ons 14.00 Bibelläsning, samtal och bön 

14 sön 11.00 Gudstjänst, söndagsskola och café 
Idag leder Jerry Gyll gudstjänsten och vi får lyssna till en gästande predikant: Thomas Nord-
berg är på besök.  

15 mån 19.00 Kvinniorerna 

16 tis 18.30 Miniorer och scouter 

17 ons 14.00 Bibelläsning, samtal och bön 

18 tor 13.30 Andakt på Skorpeds Servicecenter 
Skorpeds Kyrka ansvarar för programmet. 

24 ons 14.00 Bibelläsning, samtal och bön 

28 Gudstjänstresa till Betelkyrkan i Umeå 
Vi har blivit inbjudna och tackat ja till att fira gudstjänst kl. 11.00  
tillsammans med vår nygamla vänförsamling. Därför åker vi bort, så  
det är ingen gudstjänst här hemma i Skorpeds Baptistkyrka idagl 

31 ons 14.00 Bibelläsning, samtal och bön 


