Tänkvärt: Öppen famn

”Motgångar möter mig, aldrig Du stöter mig,
bort från Din goda och heliga famn.
Människor glömmer mig, Herre, Du gömmer mig
intill Ditt hjärta och nämner mitt namn.”
Sv ps. 715:2

Under det senaste året har jag fått möjligheten att delta i en grupp som målar ikoner
under handledning. En av dem jag målat är Ömhetens Guds Moder. Den vill bl a
påminna oss om att Gud vill finnas för oss i våra liv.
Och de gånger vi känner att vi faller av olika anledningar eller känner oss vilsna finns
Gud redan där med öppen famn och tar emot oss med ömhet.
Så även för Dig och mig! Jag önskar att vi var och en bär med oss denna visshet i våra
hjärtan.
Gud finns här för Dig!
Gud finns här för mig!

BERGSBYKYRKAN
PROGRAM FÖR SEPTEMBER 2016

Så barnsligt vill jag be ibland

”I Guds varma blick vilar jag ut ibland.
Jag är inte rädd för att göra misstag.

Så barnsligt vill jag be ibland
och känna hur en väldig hand
omsluter den som liten är,
Gud som haver barnen kär

I Guds varma blick, där får du bara va.
Var inte rädd, du vilar i ömheten.”
Bröder och systrar, Du ser mig

”All Din nåd är öppen famn och Ditt namn en ljuvlig hamn.
Vad Du vill är helighet, men Du är barmhärtighet.”
Sv ps. 217:5

För tänk så skönt att somna så
och vila i den handen då
så trygg som aldrig annars här,
Gud som haver barnen kär

Gud välsigne oss!
Och tänk så skönt att vakna sen
och tro att samma hand igen
beskyddar mej var än jag är,
Gud som haver barnen kär

/ Ulrika Ögren

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

Så barnsligt vill jag be idag
för aldrig släpper jag mitt tag
i handen som mej leder här,
Gud som haver barnen kär
Atle Burman

SEPTEMBER
sön 4
sön 11
tis 13
sön 18
tor 22
lör 24
sön 25
tis 27

11.00
11.00
14.00
11.00
13.00
18.00
11.00
14.00

Gudstjänst för stora och små - ute: Anders Hedström
Gudstjänst: Anders Hedström
Bibelstudium: Tage Andersson
Gudstjänst: Anders Hedström
Torsdagsträffen
Se Be Ge - Musikcafé Mer info på nästa sida!
Mässa: Anders Hedström
Bibelstudium: Tage Andersson

OKTOBER
sön 2 11.00

Gudstjänst för stora och små: Per Lundström

Bergsbykyrkans kör
Du som gillar att sjunga välkommen till oss!

GRUPPSTART HÖSTEN 2016
Hantverkshuset
Vävstuga
Snickeri
Öppet hus

mån
mån
ons

5 sep
26 sep
7 sep

18.00
18.00
9.00 - 12.00

Bergsbykyrkan
Öppet hus / Öppen förskola
Babysång anmälan*
NonStop - musiklek för 6-åringar
Barnkören Gott & Blandat (åk 1-2)
Barnkören Pop corn (fr åk 3)
Scouter - Spårare (åk 2-3)
Scouter - Upptäckare (åk 4-6)
Vuxenkören
Bibelstudium (udda veckor)
Torsdagsträffen (jämna veckor)

tis
tis
tor
tor
tor
tis
tis
mån
tis
tor

6 sep
6 sep
25 aug
25 aug
25 aug
13 sep
13 sep
29 aug
13 sep
22 sep

9.30 - 14.00
13.00
12.30
13.30
14.30
18.00
18.00
19.00
14.00
13.00

*/ Anmälan senast 30 aug: john.holmquist@svenskakyrkan.se / sms 072-2063284
Bergsbykyrkan: personal 787870, kök 787878, Hantverkshus 787898

Se Be Ge - Musikcafé
Vi övar måndagar 19.00 med start 29 augusti
Vår ledare är John Holmquist tel 787875

Musik: The Kåmperz
Lördag 24 september 18.00 - 21.00
Insamling till EFS mission
Välkomna!

www.bergsbykyrkan.se
om du vill veta mer om Bergsbykyrkan.

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)

Skördemarknad
Höstens skördemarknad blir den 9 oktober i samband med gudstjänsten kl 11.
Skänk gärna en del av höstens skörd till vår marknad!
Det är bra om du prismärker varorna tydligt. Omärkta varor säljes för 5 kr/styck alt. påse
Insamlade medel går till EFS Tacksägelseinsamling.

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

