Tänkvärt: Rörelse, livets ständiga rörelse
Ett nytt år har börjat. Livet rör sig framåt. Ljuset kommer sakta tillbaka. Fåglarna
börjar ha en annan ton. Vårton. Livet är i en ständig rörelse. Ibland är det uppåt
och framåt, ibland får vi människor känna av vågdalarna. Ibland då jag varit i
dalarna har det känts som livet stannat upp en stund mitt i bruset av det
pulserande livet utanför vågdalen. Livet är i rörelse för oss alla på olika sätt. Hur
tar vi hand om oss själva och andra i dalarna och då vi surfar på vågen? Det
finns säkert många olika sätt liksom vi alla är olika och lika. Ett vänligt ord eller
en vänlig blick, omtänksamhet på något vis kan hjälpa oss att orka vara i dalen
eller komma upp på surfvågen igen. En morgon på väg till jobbet när tröttheten
hade mig i sitt grep, mörkt och kallt ute, mötte jag en buss med skylten ”Ha en
bra dag”. Det gjorde att jag vaknade till och fick en positiv start på dagen. Orden
hjälpte mig att skapa en bra dag för mig och dem jag mötte under dagen.
Vänner och medmänniskor är Guds sätt att ta hand om oss. Viktigt att lyssna på
Guds röst, den inre rösten, och omsätta den i handling för att finnas för andra
kring oss. Ibland kan vi behöva lyfta blicken och se skylten. Plötsligt kanske vi
har hjälpt någon upp på vågen!
”Tag vara på ditt liv, för nu är din
stund på jorden”. Vilhelm Moberg
Med Vänlig Hälsning
Noomi Höglund
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Bön
Med bön tror jag det menas
att bortom ord och ljud
i ödmjukhet förenas
och stilla möta Gud.
Jag bara lämnar över.
Han vet ju allt ändå.
Han vet vad jag behöver
- så varför ängslas då.
Tänk, när min morgon randas
och kräver snabba tag
jag hinner bara andas:
Gud hjälp mej nu idag!

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

Men bråttom eller stilla
- visst hör Han när jag ber.
Mitt inre barn, det lilla,
är det jag tror Han ser.
Atle Burman

FEBRUARI
sön 5 11.00
tor 9 13.00
sön 12 11.00
12.30
tis 14 14.00
sön 19 11.00
tor 23 13.00
sön 26 11.00
tis 28 14.00

Dopfest: Anders Hedström, utdelning av dopdroppar och bönböcker
Torsdagsträffen
Gudstjänst: Anders Hedström, sång av MU-kvartetten
Årsmöte för Bergsbyns EFS
Bibelstudium: Tage Andersson
Mässa: Lars-Martin Lund
Torsdagsträffen
Söndagsbön: Einar Andersson
Bibelstudium: Tage Andersson

MARS
sön 5
tor 9
sön 12
tis 14
lör 18
sön 19
tor 23
sön 26
tis 28
ons 29

11.00
13.00
11.00
14.00
18.00
11.00
13.00
11.00
14.00
18.30

Gudstjänst: Anders Hedström
Torsdagsträffen
Mässa: Anders Hedström
Bibelstudium: Tage Andersson
Musikcafé: Adam Wahlberg & comp
Gudstjänst för stora och små: Lars-Martin Lund, sång av barnkörerna
Torsdagsträffen
Gudstjänst: Tage Andersson
Bibelstudium: Tage Andersson
Planering inför Bergsbyhelgen

APRIL
sön 2 11.00
tor 6 13.00
lör 8 18.00

Saltfest

med årsmöte

Tisdag 28 februari 18.00 - 19.30
Salt-årsmötet. Barnens eget årsmöte!
Salt = EFS barn- och ungdomsarbete
För dig som är med i barnkör, scouter eller är i kyrkan ibland.
Vi har ett kort och enkelt årsmöte (typ klassråd)
där du har chans att ge förslag och idéer.
Vi ses!
Salt-styrelsen

Påskläger i Jäckvik

Gudstjänst: Anders Hedström
Torsdagsträffen
Musikcafé: Whilborgs jazzgrupp

Gruppstarter
Öppet hus / öppen förskola

31 jan.

9.30

Babysång på tisdagar, anmälan* 31 jan.

13.00

Scouter: Spårare och Upptäckare

14 mars 18.00

* på bergsbykyrkan.se

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)

Bergsbykyrkans påskläger i Kyrkans Fjällgård Jäckvik
17 - 20 april
Anmälan öppnar 27 febr på bergsbykyrkan.se
Mer information kommer på hemsidan.

Bergsbykyrkans kursverksamhet och kulturarrangemang genomförs i samarbete med

Edelviks folkhögskola, Linda Vikström, 0914-795 102
Sensus Studieförbund, Studiekonsulent Helen Hugosson, 779370

