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2013-14 

December - Januari BERGSBYNS EFS 

JULEN - EN HÖGTID FÖR BARNET 

Tänkvärt 

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

Vi talar ofta om julen som barnens högtid. Vad betyder det? När jag blev ombedd 
att skriva något tänkvärt började jag fundera på den saken. Så här tänker jag. Vi 
människor liknar träd. Liksom trädet i sin kärnved har kvar den planta det en gång 
var, så bär vi alla med oss det lilla barn vi en gång var. Barnet finns där i vårt allra 
innersta, ibland bortglömt och sällan lyssnat på. 
 
I en av sina märkliga dikter skriver Martin Lönnebo om Guds stora farstu, att där 
"finns en lång gång som leder förbi tidens gång - - - till det innersta rummet i din 
själ, det som är bortom annat i ditt väsen, där det gudomliga hos dig ligger och 
trycker som ett litet barn. Ta då barnet upp i din famn och du ska i förvånad glädje 
finna att det bär dig, lätt, lätt, ty all din tyngd vilar i detta barn." 
 
Det är tre veckor kvar till jul. Vi kunde få en bra förberedelse för högtiden genom 
att försöka återknyta kontakten med barnet inom oss. Men barnets röst är svag, 
knappt hörbar om det är länge sedan det blev lyssnat på. Det krävs nog att man 
för en stund - kanske en kvart om dagen - slår av, stänger ner och loggar ut från 
allt som ständigt pockar på uppmärksamhet. Men om man gör det och får kontakt 
med sitt innersta kan det klarna vad som är verkligt viktigt - både för mig och för 
barnen omkring mig. 
 
Det kan också hända att jag upptäcker att där i mitt innersta finns en närvaro som 
vill mig väl. Tomas Boström beskriver det så här i en av sina sånger. 
 
Innan verkligheten vaknat har du vakat över mig. 
Innan första andetaget har jag andats djupt i dig. 
Innan, innan, innanför bor du i mitt hjärta. 
 
En God Jul med Barnet i centrum, det önskar jag oss alla 
Martha Julku 

Bön i jultid 
En enda sak vill jag be om, 
när julen tänder sitt ljus - 
inte om stämning och julfrid 
och orglars mäktiga brus. 
 
Inte om kostbara gåvor 
och festliga, dignande bord, 
inte om vänners gamman 
och sövande, fromma ord. 
 
En enda sak vill jag be om 
på Betlehemsstjärnans fest: 
att Barnet, som allting förvandlar 
må bli mitt hjärtas gäst. 
… 
 Nils Bolander 

 
 



DECEMBER 

Sön 1 11.00 
Tis 3 14.00 
Sön 8 11.00 
Lör 14 18.00 
Sön 15 11.00 
 
Sön 15 20.00 
Mån 16 19.00 
Sön 22 11.00 
Julafton  11.00 
Sön 29 11.00 
Nyårsafton 11.00 

Adventsgudstjänst:  Anders Hedström, barnkörerna och Bergsbykyrkans kör 
Bibelstudium:  Tage Andersson 
Söndagsgudstjänst: Anders Hedström 
Luciakväll 
Söndagsgudstjänst: Torbjörn Degerström och Anders Hedström 
Bergsbykyrkan 30 år 
Ung gudstjänst: Pär Parbring 
Julaftonskören: sångövning 
Söndagsmässa: Albin Avander 
Julbön vid krubban:  Anders Hedström, Julaftonskören 
Söndagsgudstjänst: Anders Hedström 
Nyårsbön 

JANUARI 

Sön 5 11.00 
 
Mån 6 17.00 
Tor 9 13.00 
Sön 12 11.00 
Sön 19 11.00 
Mån 20 17.00 
Tor 23 13.00 
Sön 26 11.00 
Tis 28 14.00 
Tor 30 19.00 

Sankt Olovs kyrka - Carolsgudstjänst: final på 100-årsfirande, församlingens 
körer 
Grötfest:  Lotteri   Obs ändrad dag!   Anmälan görs på hemsidan. 
Torsdagsträffen 
Söndagsmässa: Anders Hedström 
Söndagsgudstjänst: Jan Lundman 
Föreningsträff med soppa 
Torsdagsträffen 
Söndagsgudstjänst:  Timothy De Bernardi stud. Johannelund, Anders Hedstr. 
Bibelstudium: Tage Andersson 
Träffpunkt män 

FEBRUARI  

Sön 2 11.00 Dopgudstjänst:  Anders Hedström, Dopdropparna för döpta 2013 delas ut 

GRUPPSTART VÅREN 2014 

Hantverkshuset    

Vävstuga mån 13 jan 18.00  

Snickeri mån 13 jan 18.00  
Öppet hus ons 15 jan 9.00 - 12.00 
     

Bergsbykyrkan     

Öppet Hus / Öppen förskola tis 4 feb 9.00 - 14.00 
Babysång   anmälan* tis 4 feb 10.30  
NonStop - musiklek för 6-åringar tor 23 jan 12.30  
Barnkören Gott & Blandat (åk 1-2) tor 23 jan 14.00  
Barnkören Pop-corn (fr åk 3) tor 23 jan 15.00  
Scouter - Spårare (åk 2-3) tis 11 mars 18.00  
Scouter - Upptäckare (åk 4-6) tis 11 mars 18.00  
Vuxenkören mån 20 jan 19.00  

Bibelstudium (udda veckor) tis 28 jan 14.00  
Torsdagsträffen (jämna veckor) tor 9 jan 13.00  
Träffpunkt män (en gång i månaden) tor 30 jan 19.00  

Bergsbykyrkan: kök 787878, personal 787870, hantverkshus 787898 

*/  Anmälan senast 31 jan. till 787875, 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 

 Vi ordnar inför marknaden .......18.00 .................  fre 29 nov 
 

 Julmarknad ............................10.00 - 13.00 .....  lör 30 nov 
 Barnkörerna sjunger ................10.00   därefter öppnar marknaden 
 

 Adventsgudstjänst ................11.00 .................  sön 1 dec 
 

Hantverk - Blommor - Bakverk 
Tombola - Servering - Lotterier m m 

 
Du som vill bidra med något  

kan lämna till Bergsbykyrkan fr o m  vecka 47 fram till fredag 29 nov. 

Välkomna! 

JULMARKNAD 30 NOV - 1 DEC 
 

för Barn i alla länder - BIAL 

FJÄLLRESA MED BERGSBYKYRKAN TILL 
 

JÄKKVIK  11-14 APRIL 

bergsbykyrkan.skelleftea.org 


