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Februari - Mars BERGSBYNS EFS 

Gud kom till oss 
Tänkvärt 

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

Nu har det gått en tid sedan vi firade jul. Vi har börjat ett nytt år och precis som tidigare 
år så vänder dagsljuset tillbaka, dagarna blir längre. Jag blir trots det, påmind om berät-
telsen om Jesus födelse och det är någonting med berättelsen om Jesusbarnet som hål-
ler mig fast, och försöker väcka min uppmärksamhet. 
Det är för mig ett under att Jesus Guds son föddes i ett sammanhang som känns så 
verklighetsnära även i vår tid. Bibeln berättar om föräldrarna, Josef och Maria som fick 
gifta sig trots allt ståhej kring graviditetens tillblivelse. Vi läser vidare hur de nygifta fick 
lämna sin hemstad när Maria var höggravid och skulle föda. Det var inga förmildrande 
omständigheter för Guds son och för föräldrarna som utförde Guds verk när Jesus kom 
till världen. Vi känner till hur Maria fick föda Jesus i ett stall, ett rum avsatt för djuren. Det 
kan ses så fjärran ifrån vad vi har upplevt som haft förmånen att föda barn på BB. I vårt 
västerländska samhälle ses sjukvården nästan som något självklart – samtidigt som det i 
andra delar av världen inte alls är självklart. När vi fortsätter att följa hur historien utveck-
las för den utsatta familjen från Nasaret, som trots att änglarna hade sjungit för herdarna 
och vittnat om undret och de utländska stjärntydarna hedrade barnet med gåvor, fick fly 
landet för att undvika ond bråd död när Jesus bara var några dagar gammal. Då inser jag 
att trots att Jesus föddes för mer än 2000 år sedan kunde Hans födelse lika gärna vara 
en dagsfärsk berättelse från en annan del av världen. I dagspressen och nyhetssänd-
ningar så läser vi dagligen hur flyktingar från andra delar av världen till exempel Syrien, 
är på väg från förtryck och våld med förhoppningen om att komma till en fristad. 
Berättelsen om Jesus födelse bär bud till oss om att Jesus hör hemma hos de utsatta, de 
som inte passar in, de som flyr undan svårigheter etc. Därför blir berättelsen om Guds 
son för mig sprängstoff i vår tid som bär bud om hopp för oss som lever med våra tillkor-
takommanden och behöver en Gud som finns där för oss. 
Med önskan till Er om en fin vår! 
/Ethel  

Du är älskad! 
 

Jag älskar dig! 
Ingenting du gör kan få mig att älska dig mer och ingenting du gör kan få mig att älska dig mindre. Jag är inte ute efter att sätta dit dig. Jag vill hjälpa dig. Jag är inte emot dig, utan jag är för dig. 

Tro på mig. 
/Gud 



 

FEBRUARI 

Tis 2 14.00 
Sön 7 11.00 
tor 11 13.00 
sön 14 11.00 
tis 16 14.00 
lör 20 18.30 
sön 21 11.00 
  12.30 
tor 25 13.00 
sön 28 11.00 

Bibelstudium: Tage Andersson 
Söndagsmässa: Anders Hedström 
Torsdagsträffen 
Söndagsgudstjänst:  Anders Hedström 
Bibelstudium: Tage Andersson 
Glimtar från resan till Etiopien 
Söndagsgudstjänst:  Anders Hedström, Bergsbykyrkans kör 
Årsmöte  för Bergsbyns EFS 
Torsdagsträffen 
Gudstjänst för stora och små: Tage Andersson, Gott & Blandat 

tis 1 14.00 
sön 6 11.00 
tor 10 13.00 
sön 13 11.00 
tis 15 14.00 
sön 20 11.00 
ons 23 19.00 
tor 24 13.00 
tor 24 19.00 
fre 25 11.00 
lör 26 17.00 
sön 27 11.00 
tis 29 14.00 

Bibelstudium: Tage Andersson 
Söndagsgudstjänst:  Anders Hedström 
Torsdagsträffen 
Söndagsgudstjänst: Anders Hedström 
Bibelstudium: Tage Andersson 
Söndagsmässa:  Tage Andersson 
Passionsandakt:  Anders Hedström 
Torsdagsträffen 
Skärtorsdagsmässa: Anders Hedström 
Långfredagsgudstjänst:  Tage Andersson 
Påsksupé: Anmälan senast onsdag 23 mars på hemsidan eller kyrktorget. 
Påskgudstjänst:  Anders Hedström, Bergsbykyrkans kör 
Bibelstudium: Tage Andersson 

MARS 

APRIL  

sön 3 11.00 
sön 3 18.00 

Söndagsgudstjänst: Anders Hedström 
Landskyrkan - Installation av nya kyrkoherden Jan Fredriksson 

 Månadsgåvan 
 

Tack för att du stöder arbetet i Bergsbykyrkan. Vill du ge en gåva kan du ge kollekt, 
swisha eller använda vårt bankgiro 5352-8717. På meddelanderaden skriver du: 
 

 Bergsbykyrkan , om du vill att dina pengar ska användas lokalt i Bergsbyn (123 394 50 86) 
 EFS, om du vill stödja EFS mission eller EFS arbete i Västerbotten (123 561 46 80) 
 Svenska kyrkan , om du vill stödja kyrkans internationella arbete (123 658 29 85) 

 SALT-fest 
 med årsmöte 
 Tisdag 9 februari 18.00 - ca 19.30 

 

Nu är det dags igen för barnens eget årsmöte, 
SALT-årsmötet! 

SALT = EFS eget barn- och ungdomsförbund 
 

För dig som är i kyrkan ibland, är med i barnkören eller scouterna. 
Vi har ett kort och enkelt årsmöte (typ klassråd) 

där du har chans att ge förslag och idéer. 
Vi ses! 

 

SALT-styrelsen 

  LOVÖPPET för alla under sportlovet 
  Tisdag 8 mars 10.00-15.00 
  Bobtävling 
  
 Anmälan från kl 12.00 
 Olika åldersklasser 
 Ta med bob (eller låna här av en kompis) 
 Prisutdelning 
 Första start kl 12.30 
 Korv- och fikaförsäljning 

  
  

 Bergsbykyrkan Tfn.787870 

lördag 20 febr. 18.30 
 

bilder, lotteri,  
pepparsåssmörgås, kaffe 

 

Maria Wiberg Persson 
Anna-Maria Nieman Björk 

Lena Andersson 

Glimtar från resan till Etiopien 


