Tänkvärt: Lunch med Gud
En liten pojke bestämde sig en dag för att han ville träffa Gud. Han förstod att det måste
vara långt att gå, så han tänkte att det kunde vara bra att ta med matsäck. I skafferiet
hittade han en påse med bullar som han la ner i sin ryggsäck tillsammans med en flaska
hallonsaft. Sedan var han redo att ge sig av.
Ungefär tre kvarter hemifrån fanns en park, där han stannade till för att vila lite. Han
slog sig ner på en parkbänk bredvid en gammal kvinna, som också såg ut att behöva en
stunds vila.
Pojken bestämde sig för att äta lite av matsäcken, men när han tog fram saftflaskan kom
han att tänka på att den gamla damen kanske också var törstig. Hon log stort mot
honom när han erbjöd henne saft, drack en klunk och lämnade tillbaka flaskan. Hon log
ännu bredare när pojken tog fram bullpåsen och så åt de varsin bulle tillsammans.
Resten av eftermiddagen satt pojken och den gamla damen och tittade på fåglarna,
drack lite mer saft, pratade om lite av varje och åt bullar. När det började bli mörkt sa
pojken hej då och traskade hemåt igen.
Hemma möttes pojken av mamma, som tittade på honom och frågade: ”Vad har du gjort
idag? Du ser så glad ut!”
”Idag har jag ätit lunch med Gud”, svarade pojken glädjestrålande. ”Och vet du - hon har
det vackraste leendet i hela världen!”
Samtidigt kom den gamla damen hem till sig. I trapphuset mötte hon en granne, som
inte kunde låta bli att fråga: ”Vad har du varit med om idag som fått dig på så glatt
humör?”
”Idag har jag ätit lunch med Gud”, svarade den gamla damen lyckligt. ”Och vet du - han
är mycket yngre än man skulle kunna tro!”
(Ur samlingsvolymen ”Alltid älskad”)
En söt liten historia bara eller har den något att säga oss? Hur var det Jesus sade? ”Jag
var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka, hemlös och ni
tog hand om mig … och vad ni har gjort mot en av mina minsta bröder har ni gjort mot
mig.” Tänk om vi också kunde se Gud i våra medmänniskor och tänka att det vi gör
respektive inte gör för dem säger något om vår relation till Gud. Gud är inte långt borta i
en annan dimension, Gud är här och nu och närmare oss än vi kan ana. Ett leende, en
utsträckt hand, en kram eller ett vänligt ord kan göra någon annans dag - och min. Låt
oss vara öppna för det gudomliga som omger oss och våga tro att vi kan få vara Guds
händer och fötter och dela vår ”matsäck” med någon annan.
Läste och tänkte Linnéa
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En vanlig dag
En vanlig dag
när inget särskilt händer
kan ge mig det som jag behöver mest
En dag som syns mig grå
och utan mening
kan himmelrikets Herre
bli min gäst.
…
En vanlig dag
går Gud omkring på gatan.
Han stannar där de andra går förbi.
Ett ord, en blick
och den som varit utstött
blir löst från rädslan,
reser sig, är fri.
En vanlig dag
när ingenting vi väntar
kan Mänskosonen säga till oss så:
det är din dag
och en av mina dagar
och genom mig till andra
skall du nå.
Anders Frostensson

APRIL
sön 3 11.00
sön 3 18.00
tor 7 13.00
sön 10 11.00
tis 12 14.00
sön 17 11.00
efter kyrkkaffet
tor 21 13.00
tor 21 18.00
sön 24 11.00
tis 26 14.00
lör 30 19.00
19.30

Gudstjänst: Anders Hedström
Landskyrkan - Installation av nya kyrkoherden Jan Fredriksson
Torsdagsträffen
Gudstjänst: Anders Hedström, sång Anna Wallgren
Bibelstudium: Tage Andersson
Mässa: Tage Andersson, sång Gunnel Sandström
Föreningsmöte
Torsdagsträffen
Planering inför Bergsbyhelgen
Gudstjänst för små och stora: Anders Hedström, sång av Nonstop,
utdelning av Barnens bibel, scoutinvigning
Bibelstudium: Tage Andersson
Valborgsmässofirande: Bergsbykyrkans kör, vårdikter
Brasan tänds: Vårtal. Fika serveras i kyrkan.

MAJ
sön 1
tor 5
sön 8
tis 10
ons 11
lör 14
sön 15
sön 22
lör 28
sön 29

11.00
8.00
11.00
14.00
17.00
10.00
11.00
11.00
18.00
11.00

Gudstjänst: Anders Hedström, musik ”Kors och Tvers”
Gökotta: Anders Hedström
Gudstjänst: Anders Hedström
Bibelstudium: Tage Andersson
Vårstädning: Ta med krattor! Hamburgare serveras
Bergsbyhelgen - marknad: 10.00 - 13.00
Bergsbyhelgen - gudstjänst: Albin Avander
Mässa: AndersHedström
Bergsbykyrkans vårkonsert
Gudstjänst: Per Lundström

JUNI
sön 5 11.00

Gudstjänst: Anders Hedström

Bergsbykyrkans valborgsmässofirande
19.00 Sång av Bergsbykyrkans kör, vårdikter
19.30 Brasan tänds, vårtal
Fika och korv serveras i kyrkan.

BERGSBYHELGEN
Till förmån för EFS insamling till ”Etiopien svälter”

14-15 maj

Marknad Lördag 14 maj 10.00 - 13.00
10.00

Popcorn, Gott & blandat och Nonstop sjunger

När barnen sjungit börjar försäljningen
Uteaktiviteter
Kaffebar
Hantverk och bröd
Blommor och plantor
Lotterier och loppis
Kaffeservering och varmkorv
Scouterna grillar hamburgare
Våfflor och lunchrätt
Du som vill bidra med
hantverk, bröd, blommor, plantor, eller något till loppisbordet,
lämna in senast fredag 13 maj.
Vi tar kort
Du kan köpa en ”marknadspeng” som du sedan handlar för.
Stöd Bergsbyhelgen
Bg: 5352-8717 Märke: Bergsbyhelgen

Gudstjänst Söndag 15 maj 11.00
Albin Avander

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 stödja Bergsbykyrkans verksamhet (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 Svenska kyrkans internationella arbete (123 658 29 85)

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

