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Julnatten

Genom grå olivträd gick en vintervind,
trängde samman fåren bet i herhens kind.

Det låg is på bäcken, snö på bergen låg.
Mörkt det var i Juda, vart än ögat såg.

Plötsligt tändes himlen, det blev varmt med ens.
Sången ljöd, och ljuset lyste utan gräns.

Men så släcktes ljuset, stängd blev himlens dörr.
Sången ljöd ej mera, allting var som förr.

Nej - en nyfödd gosse låg på bädd av strå.
Så var änglasynen ingen dröm ändå!

 Britt G. Hallqvist

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

En vän på Facebook skrev den 20 november:
”Jahapp. Det är första advent redan nästa helg.
Jag känner mig kränkt och hånad!
-Vart tog alla veckorna i november vägen!?”

Vi kan känna igen oss i detta, att tiden ibland rusar lite för fort. För en del är det
arbete som gör att tiden inte räcker till. För en annan kan det vara livets
omständigheter som gör att tiden inte räcker till. För den tredje kan tiden vara
något man har i överflöd så man glömmer bort vilken dag det är.

Någon sa till mig att det inte gör något att tiden går, för det kommer ny tid hela
tiden. Ja det ligger något i det även om vi inte ser det så, utan hela tiden känner
oss lite efter … Har haft några dagar då jag snoozat lite för länge och plötsligt är
inte klockan 06.30 utan 07.16 … och så går allt i rasande fart och man är på
jobbet i utsatt tid … men ändå finns känslan att man är lite sen kvar i kroppen.

Nu går vi mot julen, en tid med många ska och ibland måsten. Men stanna bara
vid de första orden i Julevangeliet: ”Vid den tiden ...”

Så börjar berättelsen om hur Gud väljer att födas som människa mitt i allt vad
det är att vara människa. Julen är berättelsen om hur Gud själv kommer in i tid
och rum i Jesus Kristus. Detta är vad vi firar. Det är grunden för vår helg.

Jag vill önska dig God Jul. Och jag vill även tillönska dig en God tid. En tid att få
stanna av, en tid för återhämtning och nyladdning inför ett nytt år. Jag tror inte
på en Gud som vill allt som sker i livet, men jag tror på en Gud som går med i
livet.

Allt gott Anders Hedström, präst i Bergsbyn.

Tänkvärt: Vid den tiden



DECEMBER
tor 1 13.00 Torsdagsträffen
sön 4 11.00 Mässa: Anders Hedström, sång av Anna Wallgren
tis 6 14.00 Bibelstudium: Tage Andersson
lör 10 17.00 Luciakväll
sön 11 11.00 Gudstjänst: Anders Hedström, musik av Johan Jonsson

18.00 Ung gudstjänst: Anders Hedström
tor 15 13.00 Torsdagsträffen
sön 18 11.00 Mässa: Anders Hedström, sång av Monica Degerström
efter gudstj.  Kyrknytt: Samtal om formerna för vårt Klippan-samarbete m m.
lör 24 11.00 Julbön: Anders Hedström, Bergsbykyrkans kör
lör 31 11.00 Nyårsbön: Anders Hedström

JANUARI
tor 5 17.00 Grötfest   Mer info, se nästa sida!
fre 6 11.00 Trettondagsgudstjänst: Anders Hedström
sön 8 11.00 Mässa: Anders Hedström
tor 12 13.00 Torsdagsträffen
sön 15 11.00 Gudstjänst:
tis 17 14.00 Bibelstudium: Tage Andersson
sön 22 11.00 Gudstjänst:
efter gudstj.  Föreningsmöte
tor 26 13.00 Torsdagsträffen
sön 29 11.00 Gudstjänst: Anders Hedström
tis 31 14.00 Bibelstudium: Tage Andersson

FEBRUARI
sön 5 11.00 Dopfest: Anders Hedström, dop och utdelning av bönbok

 Studieverksamhet och kulturarrangemang i Bergsbykyrkan
sker i samarbete med Sensus Studieförbund.
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)

Hantverkshuset
Vävstuga mån   9 jan 18.00
Snickeri mån   9 jan 18.00
Öppet hus ons 11 jan   9.00 - 12.00

Bergsbykyrkan
Öppet hus / Öppen förskola tis 31 jan   9.30 - 14.00
Babysång    anmälan* tis 31 jan 13.00
NonStop - musiklek för 6-åringar tor 19 jan 12.30
Barnkören Gott & Blandat (åk 1-2) tor 19 jan 13.30
Barnkören Pop corn (fr åk 3) tor 19 jan 14.30
Scouter - Spårare (åk 2-3) tis 14 mars 18.00
Scouter - Upptäckare (åk 4-6) tis 14 mars 18.00
Vuxenkören mån 16 jan 19.00
Bibelstudium (udda veckor) tis 17 jan 14.00
Torsdagsträffen (jämna veckor) tor 12 jan 13.00

*/ Anmälan senast 24 jan till john.holmquist@svenskakyrkan.se / 787875

Bergsbykyrkan: personal 787870, kök 787878, Hantverkshus 787898

GRUPPSTART VÅREN 2017

Torsdag 5 jan. 17.00
Trettondagsafton

Anmälan senast 3 jan.
på hemsidan eller kyrktorget

Välkomna!

Grötfest

Lördag 10 dec. 17.00

Välkomna!

Luciakväll


