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TANKAR  FÖR DAGEN 
Tänkvärt 

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

Varenda höst befinner jag mig i en sorts återvändsgränd, som jag ännu inte riktigt är över-
tygad om hur jag ska tackla. 
Jag har kommit att se hösten som framförallt ett slut på sommaren, mörkret som är på in-
gång och höstkylan som kommer smygande, det är bara något man måste acceptera - och 
jag gör det också. 
Å andra sidan är hösten början ... Man börjar om efter sommaren, skolorna börjar, barn-
grupperna börjar, aktiviteter av olika slag börjar på hösten. Att börja på något nytt är ju en-
ligt min erfarenhet roligt och utmanande – varför känns då så motigt? 
Jag bara gnäller. Andra tänder värmeljusen och myser av mörkret. Man bakar äppelpaj och 
kokar vaniljsås och säger att höstluften är härlig. Varför denna negativa ton från min sida? 
Sanningen är att jag inte vet varför, och samtidigt som jag varje höst brottas med mina 
negativa tankar om hösten, försöker jag komma på fördelar med hösten men … 
Det finns mycket som man borde göra annorlunda, saker som inte är som man skulle öns-
ka. Men kanske kan allting ändras, även känslor för något så tydligt och samtidigt abstrakt 
som hösten. 
Jag förlitar mig på Guds löfte om att han är med mig, övertygad om att det gäller alla årsti-
derna! 
Jag är tacksam för att jag i bakhuvudet hör tonerna och texten: 
”Då få jag vara som jag är och leva med den tro som jag har och veta det att Jesus håller 
mig kvar” 
Kram! Hoppas att hösten blir ljus i år! 
/Ethel  

DU HAR TIDDU HAR TIDDU HAR TIDDU HAR TID    
Du som har så många sätt att tänka på: 
milliarder sörjande, lidande och små, 
tusen sinom tusen trista vardagsöden, 
tunga bördors barn bland smärtorna och nöden - 
tänk, att du har tid med mig ändå! 
 
Människor som lyssnar har jag sällan mött. 
Nästan allihop hör på så flyktigt och förstrött. 
De ser på sina klockor och skyndar sina färde 
och har ej tid att spilla på den som hjälp begärde. 
- - - 
Bara Gud blir aldrig, aldrig trött. 
 Nils Bolander 

Du som gillar att sjunga 
Välkommen till Bergsbykyrkans kör! 

Vi övar måndagar 19.00 
Vår ledare är Ellinor Båverman tel 787875 



SEPTEMBER 

Sön 1 11.00 
 
Tor 5 13.00 
Sön 8 11.00 
 
Tis 10 14.00 
Tor 12 19.00 
Sön 15 11.00 
Sön 15 18.30 
Tor 19 13.00 
Lör 21 13.00 
Sön 22 11.00 
Tis 24 14.00 
Tor 26 
Sön 29 11.00 

Sankt Olovs kyrka - Gudstjänst ”Nå vidare och djupa re”:  Kristoffer Hedman, 
Carina Wikman, körsångare m.fl. Avslutning på EFS inspirationshelg 
Torsdagsträffen 
Utegudstjänst för stora och små:  Anders Hedström, sång av Lisa och Julia 
Ögren 
Bibelstudium 
Träffpunkt män 
Söndagsmässa: Anders Hedström 
Föreningsmöte 
Torsdagsträffen 
Sankt Olovs kyrka  -  Församlingshelg  om att dela tron   Se info på nästa sida! 
Söndagsgudstjänst: Anders Hedström, sång Marita Larsson 
Bibelstudium 
Lägerhelg - församlingsresa till Klippen   Se info nedan! 
Välkommen till annan kyrka i församlingen 

OKTOBER  

Tor 3 13.00 
Sön 6 11.00 

Torsdagsträffen 
Söndagsgudstjänst: Anders Hedström, Bergsbykyrkans kör 

GRUPPSTART HÖSTEN 2013 

Hantverkshuset    

Vävstuga mån 2 sep 18.00  

Snickeri mån 23 sep 18.00  
Öppet hus ons 4 sep 9.00 - 12.00 
     

Bergsbykyrkan     

Öppet Hus / Öppen förskola tis 10 sep 9.00 - 14.00 
Babysång   anmälan* tis 10 sep 10.30  
NonStop - musiklek för 6-åringar tor 5 sep 12.30  
Barnkören Gott & Blandat (åk 1-2) tor 5 sep 14.00  
Barnkören Pop-corn (fr åk 3) tor 5 sep 15.00  
Scouter - Spårare (åk 2-3) tis 17 sep 18.00  
Scouter - Upptäckare (åk 4-6) tis 17 sep 18.00  
Vuxenkören mån 2 sep 19.00  

Bibelstudium (udda veckor) tis 10 sep 14.00  
Torsdagsträffen (jämna veckor) tor 22 aug 13.00  
Träffpunkt män (en gång i månaden) tor 12 sep 19.00  

Bergsbykyrkan: kök 787878, personal 787870, hantverkshus 787898 

*/  Anmälan senast 6 sep till 787870 

 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 

Lägerhelg - församlingsresa till Klippen 
 

Torsdag 26 - söndag 29 september 
 
 

Torsdag 26/9 16:00 åker vi från Bergsbykyrkan i EFS-bussen. Var och en tar med egen 
matsäck för ett stopp under färden upp till Klippen. Vi kommer fram sent så vi har inget 
gemensamt kvällsfika där. Vill man ha något ätbart på kvällen tänk med det i matsäcken. 
 
Under helgen gör vi lite utflykter, umgås och har trevligt tillsammans. Vi kommer att hjäl-
pas åt med göromålen som tex matlagning, diskning, städning osv. Uppgifterna fördelas 
när vi kommer dit. 
Söndag åker vi hem efter lunch, ca 13:00 och då är vi hemma ca 18:30. 
 
 
 Kostnaden för resa, mat och logi: 
 900 kr/vuxen 
 550 kr/barn 11-17 år 
 350 kr/barn 4-10 år 
 Under 4 år gratis. 
 Maxpris per familj: 2.500 kr 
 
 
 

Anmälan öppnar tisdag 3 sept. på Bergsbykyrkans hemsida 
(Du som inte har möjlighet att anmäla dig på hemsidan kan ringa Ingemar på 52686) 

Församlingshelg om att dela tron 
21 - 22 september i Sankt Olovs kyrka 

 Lördag 13.00 Inledningsgudstjänst, Per Åkerlund 
  14.30 Seminarier med Ylva Eggehorn och Owe Wikström 
  19.00 Kvällsgudstjänst, Owe Wikström 
 Söndag 09.30 Bibelstudium, Per Åkerlund 
  11.00 Högmässa, Per Åkerlund 

 

Mer info på http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1033014 


