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2015 
Juni - Augusti BERGSBYNS EFS 

NU 

Tänkvärt 

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

Tänk vilket fantastiskt litet ord!  NU. I detta lilla ord, och bara här, finns själva livet. 
Vi säger ofta att livet går, men det viktiga är att det kommer. I varje ny inandning 
kommer nytt liv in i vår kropp. I utandningen får vi lämna det förbrukade för att ge 
plats för det nya. Livet kommer till oss. Frågan är om vi är här för att ta emot och 
verkligen leva. 
 
Vår livsstil inbjuder till att "ha många bollar i luften", som vi säger. Det har ansetts 
positivt att kunna det. Nu har hjärnforskarna upptäckt att det inte stämmer. 
"Multitasking", som dom kallar fenomenet, är ineffektivt, ohälsosamt och fördum-
mande. Ju mer man upptäcker om hur vi är skapade, dess tydligare blir det att vi 
är gjorda för att leva nu, helt närvarande i det som är nu, koncentrerade på en sak 
i taget. 
 
Är det svårt? Säkert. Men vi har hjälpen med oss. Genom att en stund följa sin 
andning och vara medveten om den, kan splittringen avta och närvaron infinna 
sig. 
 
En av våra gudstjänster börjar med orden: Nu är Guds tid. Detta livets innersta 
och yttersta mysterium som vi kallar Gud är NU. 
Några ord ur psalmen nr 798: ”I dig jag rörs, var än jag går. För varje andetag är 
ditt: Du bor i livets mitt.” 
 
Man kan minnas det som varit och drömma om det som kommer, men leva det 
kan man bara göra nu. 
 
Martha Julku 

Du som vill ... 
 
Du som vill att jag ska finnas 
du som vet att jag är jag 
du förstår mitt hjärtas längtan 
och är hos mig natt och dag. 
Din är jag och all din kärlek 
får jag varje andetag. 
 
 Margareta Melin 



JUNI 

Sön 7 11.00 
Sön 14 11.00 
 
Sön 21 11.00 
Sön 28 11.00 

Tuvagården  - sånggudstjänst: Annika Lundström, Smultronlägret 
Tuvagården  - gudstjänst: Henrik Näslund, Korsdraget. EFS Morö Backes 
sommarfest. 
Tuvagården  - mässa: Albin Avander 
Tuvagården  - gudstjänst: Torbjörn Degerström 

JULI 

Sön 5 11.00 
Sön 12 11.00 
Sön 19 11.00 
Sön 26 11.00 

Tuvagården  - mässa: Per Lundström 
Tuvagården  - gudstjänst: Albin Avander 
Tuvagården  - mässa: Anders Hedström 
Tuvagården  - gudstjänst: Annika Lundström 

Sön 2 11.00 
Sön 9 11.00 
Sön 16 11.00 
Tor 20 13.00 
Lör 22 17.00 
Sön 23 11.00 
Sön 30 11.00 

Tuvagården  - mässa: Tage Andersson 
Tuvagården  - gudstjänst: Annika Lundström, Anna Renström sång 
Söndagsgudstjänst 
Torsdagsträffen  
Surströmmingsfest     Anmälan senast 20 aug. på hemsidan eller kyrktorget. 
Upptaktsgudstjänst: Anders Hedström 
Gudstjänst för stora och små - ute: Anders Hedström 

AUGUSTI 

 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 

 Tuvagården 2015 
 
 Midsommarfirande 
 

 11.00 Serveringen öppnar 
 12.00 Vi klär stången 
  Ta gärna med blommor. 
 13.00 Andakt i Logkyrkan 
 13.30 Vi reser stången, leker och dansar. 
 16.00 Serveringen stänger 
 
 
 Öppet 6 juni - 9 augusti 
 Servering...............  mån - fre ....... 11.00 - 16.00 

 Servering...............  lör, sön ….  12.00 - 16.00 

 Enkel servering.....  tis .................. 18.00 - 20.30 

 Enkel servering.....  ons ................ 18.00 - 20.00 

 
 Lunchbön i Logkyrkan ..............  ons - fre ................  12.00 

 Öppna förskolan ........................  tisdagar ................  12.00 - 15.00 

 Andakt med Öppna förskolan.....  tisdagar ................  14.00 

 Musikcafé ..................................  tisdagar ................  18.00 - 20.30 

 Hantverk (1 - 31 juli) ....................  onsdagar................  13.00 - 16.00 

 Kvällsmässa i Logkyrkan ..........  onsdagar ...............  20.00 

 Gudstjänst i Logkyrkan ..............  söndagar ...............  11.00 
 

Tuvagården 78 78 38 eller växeln 78 78 00 
sanktolov.forsamlingsexpeditionen@svenskakyrkan.se 

www.svenskakyrkan.se/sanktolov 

Insamlingsmål juli månad vid gudstjänsterna i Logkyrkan på Tuvan: 

EFS mission och Bergsbykyrkan 

www.bergsbykyrkan.se 

Surströmmingsfest 
 22 augusti 17.00 
 
Anmälan senast 20 aug.  
på www.bergsbykyrkan.se 
eller lista på kyrktorget 


