Tänkvärt

VILKEN TUR ATT DET REGNAR!
Så var hösten plötsligt här. På ett ögonblick gick det. Lätt förvånad och överrumplad blev jag fast jag faktiskt varit med om det varje år i rätt många år. Vädret har
varit rätt konstigt i år. Inte mycket vinter att tala om, en härlig vår utöver det vanliga och en sommar som jag förmodligen inte kommer att få uppleva igen. Nog ska
jag tillstå att jag suckat vid mer än ett tillfälle över de otroligt varma dagarna då
orken tröt och svetten rann. Aldrig är man riktigt nöjd, eller …
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”En man stod på sin veranda och kurade. Det ösregnade och han behövde samla
kraft för att gå de hundra stegen till bilen. Då kom en liten pojke cyklande i ösregnet. Han viftade med handen och ropade glatt:
– Vilken tur att de regnar!
– Jaså, svarade mannen, varför det?
– För att jag har min nya vattentäta klocka på mig.”
Det är nog så att det är vilket perspektiv vi väljer att ha som avgör hur vi upplever
verkligheten. Vi har den möjligheten; att välja. Ingen gör det åt oss. Ibland är det
svårt att välja då hinder och prövningar av olika slag möter oss. Det är okej att det
är svårt, men ibland måste vi vända och vrida på saker för att hitta rätt perspektiv
i livet. Tänk vilken förmån vi har att få gå och rösta utan att vara rädda att någon,
man själv eller någon släkting ska bli straffad eller t o m dödad. Tänk att få ha tak
över huvudet. Tänk att få ha mat på bordet. Det är lätt att glömma allt vi har men
också glömma att det både i Sverige och i stora delar av välden finns många som
inte har samma förutsättningar.
Jag önskar att vi alla kan vara ljus i höstmörkret och faktiskt våga prata om alla
människors lika värde trots våra olikheter. En vattentät klocka, vad tur att det regnar!
Guds rika välsignelse önskar jag er!
Anna Lööf
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Studieverksamhet och kulturarrangemang i Bergsbykyrkan
sker i samarbete med Sensus Studieförbund.
Studiekonsulent Anna-Stina Wikström tel 77 93 72

På vägarna ute i världen
På vägarna ute i världen
går de som har mistat sitt hem,
de hungriga, trötta och frusna.
Vår Fader, var nådig mot dem!
Från arbete, hemland och vänner
har många förtvivlade flytt.
O, Gud, ge dem tryggheten åter
och låt dem få börja på nytt!
Var skulle de möta din kärlek
om inte hos oss, vi som har
vårt dagliga bröd och vår frihet,
vårt hem och vårt fosterland kvar!
Så väck hos oss alla din kärlek
som alltid vet utväg och råd,
och lär oss: att giva är saligt,
att hjälpa är glädje och nåd!
Britt G Hallqvist
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Torsdagsträffen
Lördagsmöte med Klippenkamraterna: Johan Holmgren, Bergsbykyrkans kör
Söndagsgudstjänst: Anders Hedström, Kören Kors och tvärs, Skatten
Bibelstudium: Tage Andersson
Gudstjänst för stora och små: Anders Hedström, Gott & Blandat och Popcorn
Torsdagsträffen
Söndagsmässa: Anders Hedström, Julia Ögren och Lisa Holmgren sjunger
Kyrknytt
Bibelstudium: Tage Andersson
Bibelläsning: Ethel Kautto (träff 3 av 6)
Söndagsgudstjänst: Annika Lundström
Lovöppet - (9.00 - 14.00) Lego, innebandy, baka, pyssel, fika och andakt
Torsdagsträffen
Bibelläsning: Ethel Kautto (träff 4 av 6)

för Barn i alla länder och EFS mission
Vi ordnar inför marknaden ....... 18.00 .................. fre 28 nov
Julmarknad ............................ 10.00 - 13.00 ...... lör 29 nov
Barnkörerna sjunger ................ 10.00 därefter öppnar marknaden
Adventsgudstjänst ................ 11.00 .................. sön 30 nov
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 28 nov.

Välkomna!
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Gudstjänst med minnesstund: Anders Hedström
Bibelstudium: Tage Andersson
Söndagsgudstjänst: Anders Hedström, Bergsbykyrkans kör
Planera inför Julmarknaden
Torsdagsträffen
Gudstjänst för stora och små: Anders Hedström, Gott & Blandat och Popcorn
Bibelstudium: Tage Andersson
Bibelläsning: Ethel Kautto (träff 5 av 6)
Söndagsmässa: Pär Parbring
Föreningsmöte
Torsdagsträffen
Bibelläsning: Ethel Kautto (träff 6 av 6)
Julmarknad 10.00 - 13.00 Mer info på nästa sida!
Adventsgudstjänst: Anders Hedström, barnkörerna och Bergsbykyrkans kör
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Du som vill bidra med

sång eller musik
vid någon gudstjänst
kontakta Ellinor tel 787875 eller ellbaver@svenskakyrkan.se

Torsdagsträffen

Bibelstudium
med Tage Andersson
Tisdagar, udda veckor 14.00

För daglediga
Andakt, läsning ur bok och fika
Torsdagar, jämna veckor 13.00 - 14.30

Välkommen!

Välkommen!

14.00 Bibelstudium: Tage Andersson
11.00 Söndagsgudstjänst: Anders Hedström, sång av Birgitta Wangby

Bibelläsning

med Ethel Kautto

Längtar du också att få läsa bibeln och samtala med andra om
det lästa. I så fall välkommen några torsdagar under hösten.
Vi läser Johannesevangeliet kapitel 1 och framåt.
23 och 30 oktober
20 och 27 november
Tid: 19.00 - 20.00

Du är välkommen när det passar dig!

Vår hemsida har ny adress
www.bergsbykyrkan.se

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

