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Sommarindikation
När våra köldskadade vinterminnen
glöms bort och göms undan
tillsammans med snöskyffeln och tumvantarna,
när orkidévasen fått lämna plats
för glasburken med ängsblommorna
- då är sommaren nära.
…

När svalornas morgondiskussion lockar oss till trappan,
när vi tycker vi fått en bit av himlen i förskott,
upplever att Skaparen tar sig tid med oss,
sätter sig ned med oss i gröngräset
och för oss varsamt vänder bladen
i sin förunderliga bilderbok
- då är sommaren här.

När vi hellre läser lyrik
än tidskriften från fackförbundet,
ja, när vi efter en dag i solgasset
sitter där med svidande rygg och saftskvalpande mage
och med lätt oroat samvete,
liksom i smyg, längtar efter hösten
- då är det verkligen sommar.
 Folke Nilsson

BERGSBYKYRKAN - Bergsbyns EFS i samarbete med Sankt Olovs fs
Anders Hedström, präst 78 78 71* anders.hedstrom@svenskakyrkan.se
Lena Andersson, barnkonsulent 78 78 74* lena.el.andersson@svenskakyrkan.se
John Holmquist, musiker 78 78 75* john.holmquist@svenskakyrkan.se
Bergsbykyrkan 78 78 70 Kalkbruksgatan 3, 931 53 Skellefteå
Köket 78 78 78 Hemsida: www.bergsbykyrkan.se
Hantverkshuset 78 78 98 Bankgiro: 5352-8717
*/ Vidarekopplad till mobil Personalen träffas säkrast måndag - torsdag 9 - 12

Tänkvärt: Snögubben snackar

Två vackra snögubbar står på en gård med sina röda morotsnäsor under tystnad.
Plötsligt säger den ena snögubben till den andra:

- Vem är det som har gjort oss egentligen?

- Din dummer! Ingen har gjort oss, vi har utvecklats helt slumpmässigt av snöflingor
under ett snöfall, svarar den andra. Då blev det tyst igen.

Det kan verka lite udda att referera till snögubbar i en tid av grönska och värme. Men
just denna tid, när allt som avsomnat under ett täcke snö och is väcks till liv, allt som
verkade dött, grått och trist. Plötsligt är träden gröna och gräsmattan måste klippas.
Så fort det går! Då blir jag påmind om skaparen.

När jag vet att om vi människor till exempel lyckas utrota en liten insekt, som vi tycker
är besvärlig och åsamkar skada, så rubbar vi ekosystemet. Hur många miljoner olika
insekter finns det? Om bara en försvinner … för mej blir det omöjligt att tro på en helt
slumpmässig evolution. För mej finns det en skapare!

Om du själv skapat någonting så vårdar du det på bästa sätt. Likadant är det för den
stora skaparen som jag kallar för Gud. Han bryr sig och vårdar sin skapelse. Det står i
bibeln: ”Jag som vet när en sparv faller till jorden och dör, skulle jag inte bry mej om
er.”

Gud bryr sig om dej och mej. Vare sig vi anser oss som troende eller inte, tillhör vi
ändå skapelsen och skaparen.

Nu när snögubbarna äntligen har lämnat oss, får jag passa på att önska dej en riktigt
härlig sommar och glöm inte att ge Gud en tanke. Han bryr sig om dej och välkomnar
dej med öppna armar. Börja med att be en liten tyst bön!

Du är älskad av skaparen!!

Trevlig sommar / Einar Andersson



JUNI
sön 5 11.00 Gudstjänst: Anders Hedström
sön 12 11.00 Tuvagården - Sånggudstjänst: Tage Andersson och Smultronlägret
sön 19 11.00 Tuvagården - Gudstjänst: Albin Avander och EFS Morö Backes
   sommarfest
fre 24 11.00 Tuvagården - Midsommarfirande (Mer info nästa sida!)
sön 26 11.00 Tuvagården - Mässa: Jan Lundman

JULI
sön 3 11.00 Tuvagården - Gudstjänst: Per Lundström
sön 10 11.00 Tuvagården - Mässa: Tage Andersson
sön 17 11.00 Tuvagården - Gudstjänst: Annika Lundström
sön 24 11.00 Tuvagården - Mässa: Anders Hedström
sön 31 11.00 Tuvagården - Gudstjänst: Torbjörn Degerström

AUGUSTI
sön 7 11.00 Tuvagården - Mässa: Jan Fredriksson
sön 14 11.00 Tuvagården - Gudstjänst: Annika Lundström
lör 20 17.00 Surströmmingsfest   Anmälan senast 18 aug. på hemsidan

www.bergsbykyrkan.se/anmalan.php eller lista på kyrktorget.
sön 21 11.00 Söndagsbön: Verksamhetsutskottet
sön 28 11.00 Mobackenkyrkan - Mässa: Anita Lundqvist och Bolidenkören
sön 28 11.00 Mobackenkyrkan - Skattengudstjänst: Miranda Birgersson, Inger

Olofsson och Magdalena Sandberg

 Studieverksamhet och kulturarrangemang i Bergsbykyrkan
sker i samarbete med Sensus Studieföbund.
Studiekonsulent Helen Hugosson tel 779370

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)

Midsommarfirande - 24 juni
11.00 Serveringen öppnar. Ta gärna med eget fika!
12.00 Vi klär stången. Ta gärna med blommor!
13.00 Andakt
13.30 Vi reser stången, leker och dansar.
16.00 Serveringen stänger.

Öppet 6 juni - 14 augusti
Servering mån - fre 11.00 - 16.00
Servering lör - sön 12.00 - 16.00
Enkel servering tis - ons 18.00 - 20.30
Sommar-Öppis tisdagar 12.00 - 15.00
Musikcafé tisdagar 18.00 - 20.30
Lunchbön i Logkyrkan ons - lör 12.00
Kvällsmässa onsdagar 18.30
Gudstjänst i Logkyrkan söndagar 11.00

Tuvagården 2016

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

www.svenskakyrkan.se/sanktolov

Nära Jesus-konferensen i Mobackenkyrkan  Se programfolder!
fre 26 19.00 Mässa för alla åldrar

21.00 The Life - en lovsångsgudstjänst
lör 27 10.30 Parallella samlingar 10.30- 17.00

19.00 Kvällsmöten, i kyrkan och tältet
21.00 Gudstjänstcafé och Improvisationscafé

sön 28 11.00 Mässa och Skattengudstjänst

Lördag 20 augusti 17.00
Anmälan senast 18 augusti www.bergsbykyrkan.se/anmalan.php eller lista på kyrktorget.

Surströmmingsfest

Tidiga gruppstarter
Barnkörerna, 25 augusti
Öppet hus/Öppen förskola, 6 september 9.30
Babysång, 6 september 13.00 Anmälan senast 30 augusti till 78 78 75, 78 78 70


