Tänkvärt: En enda kropp

Ibland händer det att ord, som man hört och läst många gånger, plötsligt får nytt
liv.
Vi firade mässa i kyrkan en vanlig söndag. När prästen bryter brödet, som är en
delaktighet av Kristi kropp, säger församlingen: "Så är vi, fastän många, en enda
kropp, ty alla får vi del av ett och samma bröd." De här, för mig välkända orden,
tog tag i mig på ett nytt sätt. "En enda kropp" det betyder ett totalt ömsesidigt
beroende och en livsnödvändig samhörighet. Ett synsätt som är helt olikt det vi
ofta möter från individualismens företrädare. Där får vi veta att människan blir
lycklig av att vara totalt oberoende med maximal egen valfrihet. Det synsättet
har länge haft stort inflytande i hela västvärlden.
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Vad skulle hända om man bytte ut individualismen mot att se samhället som en
kropp där vi alla ingår?

Inte bara ett kors

En enda kropp - samhällskroppen.

Inte bara ett kors, jag ser utsträckta händer,
en vidöppen famn för dom svaga och små
och för dom som förtvivlar men hoppas ändå
att kanske den ordlösa bön som dom sänder
en uppstånden hjälpares hjärta ska nå

Så tänkte jag en vanlig söndag i kyrkbänken i Bergsbykyrkan.
Martha Julku

…
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Personalen träffas säkrast måndag - torsdag 9 - 12

Inte bara ett kors, jag ser kärlekens flöde
som strömmar från källan och in i Hans röst
när Han talar till barnet längst in i mitt bröst.
Uppstånden idag är den korsfäste, döde,
säj nånting som ger mera glädje och tröst!
Inte bara ett kors, jag ser tecknet för livet,
det livet som aldrig tar slut i en grav,
jag ser Honom som döden besegrades av.
Ja, hur kan det nånsin bli sagt eller skrivet
ett tillräckligt tack för den gåvan Han gav.
Atle Burman
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Gudstjänst: Anders Hedström, scoutinvigning
Torsdagsträffen
Musikcafé: Wihlborgs jazzgrupp
Mässa: Anders Hedström
Bibelstudium: Tage Andersson
Passionsandakt: Anders Hedström
Skärtorsdagsmässa: Anders Hedström, Bergsbykyrkans kör
Långfredagsgudstjänst: Lars-Martin Lund
Påsksupé Anmälan på www.bergsbykyrkan.se
Påskgudstjänst: Anders Hedström, Bergsbykyrkans kör
Torsdagsträffen
Gudstjänst: Anders Hedström, ERFA-kören
Föreningsmöte med middag
Bibelstudium: Tage Andersson
Gudstjänst: Anders Hedström, sång Johanna Vikdahl
Valborgsmässofirande: Vårsånger av Pluskören, vårdikter
Brasan tänds: Vårtal, fika serveras i kyrkan.
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Torsdagsträffen
Mässa: Anders Hedström, sång Cecilia Lundmark
Bibelstudium: Tage Andersson
Bergsbyhelgen (10.00 - 13.00)
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Gudstjänst för stora och små: Anders Hedström, musikalen
”Himlabus” med barnkörerna
Torsdagsträffen
Gudstjänst: Per Lundström
Gökotta: Anders Hedström
Gudstjänst: Anders Hedström

JUNI

BERGSBYHELGEN
Till förmån för EFS projekt i Rama, Etiopien som stödjer föräldralösa och fattiga barn.

13-14 maj
Marknad Lördag 13 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 12 maj.
Marknadspeng
Köp en ”marknadspeng” som du sedan handlar för. Betala den
med kort, swish eller kontanter.
Stöd Bergsbyhelgen
Swish: 123 311 56 56 Bg: 5352-8717 Märke: Bergsbyhelgen

Gudstjänst Söndag 14 maj 11.00

sön 4 11.00

Gudstjänst: Anders Hedström

Bergsbykyrkans valborgsmässofirande
Sjung med i Pluskören! (Bergsbykyrkans kör plus fler sångare)
Info om Pluskören kommer på www.bergsbykyrkan/aktuellt
19.00 Vårsånger av Pluskören och vårdikter

19.30 Brasan tänds: vårtal, fika i kyrkan

EFS Västerbottens årshögtid
6-7 maj i Vasakyrkan, Umeå. Gudstjänster och årsmöte för EFS Västerbotten.
Se http://efsvasterbotten.se/evenemang/efs-vasterbottens-arsmote-4/

Påskläger i Jäckvik
Bergsbykyrkans påskläger i Kyrkans Fjällgård Jäckvik 17 - 20 april
Det finns några platser kvar.
Anmälan dig på www.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)

