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LURAD AV VÅREN 
Tänkvärt 

Nu har det hänt igen! Lurad av våren! Äntligen kommer de här dagarna som jag har väntat 
på så länge, sol och värme. Jag hinner till och med tänka tanken att gå och hämta fram 
vårjackan. Men så händer det -23 grader! Jag vet det innerst inne. Det brukar bli kallt igen. 
Men den här gången kunde det väl få bli varmt på en gång. Kanske i år - men inte. 
Samtidigt vet jag att det händer. Det frusna och kalla måste till slut ge vika för solen, vär-
men och det nya livet. Det som redan finns där under, kraften som har tagit fart, bladen 
knoppar och gräs. Åh, vad jag längtar till sommaren och våren som visar vägen. 
Ännu en gång visar Gud oss på sitt mäktiga skaparverk. Inte bara i begynnelsen då han 
skapade himmel och jord (1Mos 1:1), utan varje dag händer det. Små saker kan tyckas, så 
vanliga att vi tar dem för givna. Och de stora, som att nya små människor blir till och några 
lämnar oss (1Mos 3:19). De olika årstiderna, alla vackra på sitt sätt. Olika i naturen och 
olika tider i våra egna liv. Livet som ändras med tiden. Man vet inte alltid när det händer 
men helt plötsligt upptäcker man att det är annorlunda. 
Guds välsignelse till dig där du befinner dig just nu, vare sig det känns som vinter och fru-
set eller på väg mot våren. Gud finns vid din sida.  

 

Allt har sin tid, 
det finns en tid för allt som sker under himlen: 
en tid för födelse, en tid för död, 
en tid att plantera, en tid att rycka upp, 
en tid att dräpa, en tid att läka, 
en tid att riva ner, en tid att bygga upp, 
en tid att gråta, en tid att le, 
en tid att sörja, en tid att dansa, 
en tid att kasta stenar, en tid att samla stenar, 
en tid att ta i famn, en tid att avstå från famntag, 
en tid att skaffa, en tid att mista, 
en tid att spara, en tid att kasta, 
en tid att riva sönder, en tid att sy ihop, 
en tid att tiga, en tid att tala, 
en tid att älska, en tid att hata, 
en tid för krig, en tid för fred. 
Pred. 3:1-8 
        /Lena Andersson/Lena Andersson/Lena Andersson/Lena Andersson 

Studieverksamhet och kulturarrangemang i Bergsbykyrkan 
sker i samarbete med Sensus Studieförbund. 
Studiekonsulent Anna-Stina Wikström tel 77 93 72 
För Bergsbykyrkan Margareta Jonsson tel 86 153 

Före gryningenFöre gryningenFöre gryningenFöre gryningen    
    
När natten ännu ruvar över jorden 
och mörker genomtränger kropp och själ, 
jag vill stå upp och tillbe dig i tystnaden 
och tacksam se, hur ljuset återvänder. 
 
Välsignad vare du som väcker världen 
och kommer den till mötes med din nåd. 
Välsignad vare du som väcker fågelsång 
i mörka träd och karga mänskohjärtan. 
 
Din Ande sänder du med gryningsljuset 
och så förnyas jordens anletsdrag. 
Din Ande andas jag med varje andetag 
och evigheten genomlyser nuet. 
 Margareta Melin 



APRIL 

Mån 1 11.00 
Tor 4 13.00 
Sön 7 11.00 
Tis 9 14.00 
Tor 11 19.00 
Sön 14 11.00 
Tor 18 13.00 
Sön 21 11.00 
Tis 23 14.00 
Tis 23 19.00 
Tor 25 19.00 
Sön 28 11.00 
Tis 30 19.00 
  19.30 

Välkommen till gudstjänst i Sankt Olovs kyrka! 
Torsdagsträffen 
Söndagsgudstjänst: Anders Hedström 
Bibelstudium:  Tage Andersson 
Planering  inför Bergsbyhelgen 
Söndagsmässa:  Tage Andersson, sång Gunnel Sandström 
Torsdagsträffen 
Gudstjänst för stora och små: Anders Hedström, sång av Popcorn 
Bibelstudium:  Tage Andersson 
Manskörövning med Hanna Lindholm 
Träffpunkt män 
Söndagsgudstjänst:  Jan Lundman, Bergsbykyrkans kör 
Valborgsmässofirande:  Manskör och vårdikter 
Scouterna tänder brasan. Manskör och vårtal. Fika serveras i kyrkan. 

MAJ 

Tor 2 13.00 
Sön 5 11.00 
Sön 5 18.00 
Tis 7 14.00 
Tor 9 8.00 
Sön 12 11.00 
 
Fre 17 18.00 
Lör 18 10.00 
Sön 19 11.00 
Sön 19 18.00 
Sön 26 11.00 

Torsdagsträffen 
Söndagsmässa: Anders Hedström 
Föreningsmöte 
Bibelstudium:  Tage Andersson 
Gökotta: Anders Hedström 
Söndagsgudstjänst: Tage Andersson, musik Fredrik Lööf och Daniel 
Lundström 
Vi gör iordning  inför Bergsbyhelgen 
Bergsbyhelgen          (10.00 - 13.00)   Se info på nästa sida! 
Konfirmation med mässa: Anders Hedström, sång Kicki Wiklund 
Sankt Olovs kyrka - Vårkonsert med församlingens körer 
Söndagsgudstjänst: Anders Hedström, sång av Maria Bergström 

JUNI 

Sön 2 11.00 Söndagsmässa: Anders Hedström, Bergsbykyrkans kör 

Gåvor mottages tacksamt 
 

helst senast fredag 17 maj 
 

Bergsbykyrkan Tfn: 78 78 70 

BERGSBYHELGEN 
Till förmån för ”Barn i alla länder” och EFS-Mission 

18 - 19 maj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Välkomna! 

Lördag 18 maj 10.00 - 13.00 
 

10.00 Popcorn, Gott & blandat och Nonstop 
 sjunger 
När barnen sjungit börjar försäljningen 
 Uteaktiviteter 
 Kaffebar 
 Hantverkshuset visar 
 Hantverk och bröd 
 Blommor och plantor 
 Lotterier och loppis 
 Kaffeservering och varmkorv 
 Scouterna grillar hamburgare 

Loppisbord 
150 kr/bord 
 

Du som vill hyra ett bord 
ring Annika 070-546 54 96 
senast 15 maj 

Söndag 19 maj 11.00 
 

Konfirmation med mässa 
Anders Hedström, sång Kicki Wiklund 

Stöd Bergsbyhelgen! 
 

Bankgiro: 5352-8717 
Bergsbykyrkan 
Märk talongen: "Bergsbyhelgen" 

 Månadsgåvan 
 

Tack för att du stöder arbetet i Bergsbykyrkan. Vill du ge en gåva kan du ge kollekt 
eller använda vårt bankgiro 5352-8717. På raden ”meddelande” skriver du 
 

 Bergsbykyrkan , om du vill att dina pengar ska användas lokalt i Bergsbyn 
 EFS, om du vill stödja EFS mission eller EFS arbete i Västerbotten 
 Svenska kyrkan , om du vill stödja kyrkans internationella arbete 

Bussresa till EFS och Salts årskonferens 
i Örnsköldsvik, 10-12 maj 

bergsbykyrkan.skelleftea.org/ eller Majvor Peterson 0910-52466, 070-2250771 

Jesusmarschen lördag 25 maj 
Samling på Bryggarbacken och sedan gudstjänst på Möjligheternas torg 13.00 

Mer info kommer i Norran och på Facebook 

Bergsbykyrkans valborgsmässofirande 
 

19.00 Manskörsång och vårdikter i kyrkan 
19.30 Brasan tänds, manskör och vårtal vid brasan 
 Fika och korv serveras i kyrkan 
 

Du som vill sjunga i manskören kom tisdag 23 april 19.00! 

Bussresan är 
inställd! 


