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December- Januari BERGSBYNS EFS 

TANKAR  INFÖR JULEN  

Tänkvärt 

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

Barn och stjärnor  
 
Barn och stjärnor föds i mörkret  
utan skydd av våld och vapen. 
Mitt i mörkret bjuder livet  
oss att växa som en låga. 
 
Bär vi barnet i vårt hjärta 
blir vi bot för världens plåga. 
Gud är hos oss, ljus i natten, 
för att hjälpa oss att våga. 
 
Ljuset bär oss, Gud är nära 
i ett litet barn som ser oss. 
... 
 Ylva Eggehorn 

I mitt arbete möter jag dagligen barn i olika åldrar. En dag sa en av de små män-

niskorna att hon längtade till julen. Visst ville hon ha och hade önskat sig julklap-

par, men sade ”vet du Noomi att för mig är det jätteviktigt att få vara tillsammans 
med min familj, mysa och göra roliga saker, att få träffa min mormor och morfar”. 

Så mycket klokskap i en liten människa som inte levt så länge. Ord som fastnade 

i mig, vad som är viktigt i livet.  

Andra kloka ord från en människa som levt lite längre, min äldsta dotter som be-
finner sig på andra sidan jorden just nu. Strax innan hon åkte sa hon att det är 

inte svårt att vara någon annanstans och fira jul, det svåra är att jag inte kan vara 

tillsammans med er, min familj, baka lussekatter och mysa.  

Jag delar dessa två kloka människors tankar och känsla om vad julen kan innebä-

ra och vad jag värdesätter i livet; relation och gemenskap med andra. När jag tän-
ker på julens budskap och hur det var för Jesus att födas i all enkelhet. Nu fick 

även han presenter, men jag tror att det viktiga för honom var närheten till männi-

skorna runt honom. Passa på att vara tillsammans och bjuda in andra till gemen-

skap.  

 
Jag vill med dessa rader önska er alla en God och Fridfull Jul!  

Noomi 



DECEMBER 

Tis 2 14.00 
Sön 7 11.00 
Lör 13 18.00 
Sön 14 11.00 
Sön 14 20.00 
Mån 15 19.00 
Sön 21 11.00 
Sön 21 18.00 
Julafton  11.00 
Sön 28 11.00 
Nyårsafton 11.00 

Bibelstudium: Tage Andersson 
Söndagsgudstjänst: Anders Hedström, sång av Birgitta Wangby 
Luciakväll  
Söndagsgudstjänst: Anders Hedström, Johan Jonsson horn 
Ung gudstjänst - julen 
Sångövning  för Julaftonskören 
Söndagsmässa: Pär Parbring 
Julkonsert  med Dacapo 
Julbön vid krubban:  Anders Hedström, Julaftonskören 
Välkommen till någon annan kyrka i församlingen 
Nyårsbön:  Anders Hedström 

JANUARI 

Sön 4 11.00 
Mån 5 17.00 
Sön 11 
Sön 11 11.00 
Tis 13 14.00 
Sön 18 11.00 
Tor 22 13.00 
Sön 25 11.00 
Tis 27 14.00 

Söndagsgudstjänst:  Anders Hedström 
Grötfest 
Församlingsresa till Carlskyrkan i Umeå 
Välkommen till någon annan kyrka i församlingen 
Bibelstudium:  Tage Andersson 
Söndagsgudstjänst:  Tage Andersson 
Torsdagsträffen 
Söndagsgudstjänst:  Anders Hedström 
Bibelstudium:  Tage Andersson  

FEBRUARI  

Sön 1 11.00 
Tor 5 13.00 

Söndagsmässa:  Anders Hedström 
Torsdagsträffen 

 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 

GRUPPSTART VÅREN 2015 

Hantverkshuset    

Vävstuga mån 12 jan 18.00  

Snickeri mån 12 jan 18.00  
Öppet hus ons 14 jan 9.00 - 12.00 
     

Bergsbykyrkan     
Scouter - Spårare (åk 2-3) tis 10 mars 18.00  
Scouter - Upptäckare (åk 4-6) tis 10 mars 18.00  
Scouter - Äventyrare (fr åk 7) tis 10 mars 19.45  

Bibelstudium (udda veckor) tis 13 jan 14.00  
Torsdagsträffen (jämna veckor) tor 22 jan 13.00  
     

Bergsbykyrkan: kök 787878, personal 787870, hantverkshus 787898 

Övriga grupper startar i februari. Vi återkommer med datum på hemsidan 
och i nästa månadsblad vilket delas ut vecka 6. 

Församlingsresa 
till Carlskyrkan i Umeå 
Söndagen den 11 januari 

Vi deltar i gudstjänsten kl 11 fikar, umgås och får information om  
arbetet i Carlskyrkan. Eventuell annan aktivitet och middag innan vi  
återvänder. Mer info och anmälan på kyrktorget och på hemsidan. 

SJUNG MED I 
JULAFTONSKÖREN 

 

(Bergsbykyrkans kör med förstärkning) 
sjunger på Julbönen 11.00 

 

Du som vill vara med  
välkommen att öva med oss 15 dec 19.00 

JULKONSERT 
med DACAPO 
Söndag 21 dec 18.00 
körledare: Eric Oscarsson 


