Tänkvärt: Våga vila

Så känner man att vindarna är kyligare och hösten är här. Sommaren har
kanske varit mindre varm än vi hoppats men jag funderar ändå på att min
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sommar var bra. Kände rent av att semestern var ovanligt lång. Kunde nästan
tro att jag haft längre semester än vanligt men så är inte fallet. Vad gav mig då
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den känslan? Tror att det beror på att jag faktiskt inte gjort något särskilt på
semestern. Dagarna fylldes av äta, sova, spela spel, läsa böcker, sova. Har
tagit varje dag som den kom och då vädret inte var så bra gav det tid att faktiskt
inte göra något alls.
Tänker på boken av Tomas Sjödin ”Det händer när du vilar” och känner att det
han skriver är mycket sant. Hur ska vi behålla den vila som vi så väl behöver nu
när hösten kommer med skolstarter, arbete, vardagliga rutiner osv? Vi behöver
kontinuerligt ta tid till vila och att ta hand om oss. Släppa alla måsten och
förväntningar på oss själva och se att vi är viktiga, älskade, att vi är värdefulla
för just de vi är.
”Här står jag och duger!” är ett citat som jag tror det är fler än jag som behöver
träna på. Jag önskar oss alla Guds rika välsignelse och en vilsam höst!

/Anna Lööf
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Lena Andersson, barnkonsulent
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John Holmquist, musiker
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Kalkbruksgatan 3, 931 53 Skellefteå

Köket
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Hemsida: www.bergsbykyrkan.se

Hantverkshuset

78 78 98

Bankgiro: 5352-8717

*/ Vidarekopplad till mobil

Personalen träffas säkrast måndag - torsdag 9 - 12

En höstpsalm
…
Gud hjälp mej se på hösten
med sommarperspektiv
för då kan blommor vissna
men ändå ser jag liv,
ja, hjälp mej stilla ana
den kärlek bakom allt
som varsamt vill förvandla
allt liv till ny gestalt.
Ja, hjälp mej ödmjukt smaka
det ögonblick som är
och lär mej se det största
i stunden nu och här,
ja, lär mej att bevara
det ljusa som jag minns
och lär mej att min sommar
vill säja att Du finns.
…

Atle Burman

SEPTEMBER
sön 3 11.00
tor 7 13.00
lör 9 18.00
sön 10 11.00
tis 12
sön 17
tor 21
sön 24
tis 26
lör 30

14.00
11.00
13.00
11.00
14.00
18.00

Du kan swisha ”dagens kollekt” till 123 280 05 30

Söndagsbön: Jan-Åke Wihlborg, musik: Anna Stenvall och Jan-Erik
Sundkvist
Torsdagsträffen
Musikcafé med Nina Almström och John Holmquist
Gudstjänst för stora och små - ute: Anders Hedström, Bibelutdelning,
sång av Popcorn
Bibelstudium: Jan Lundman
Mässa: Anders Hedström
Torsdagsträffen
Gudstjänst: Anders Hedström
Bibelstudium: Jan Lundman
Se Be Ge & Resecafé

OKTOBER
sön 1 11.00

Gudstjänst: Johannes Lindsund

Bergsbykyrkans kör
Du som gillar att sjunga - välkommen till oss!

GRUPPSTART HÖSTEN 2017
Hantverkshuset
Vävstuga
Snickeri
Öppet hus

mån
mån
ons

4 sept
11 sept
6 sept

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 (från åk 4)
Vuxenkören
Bibelstudium (udda veckor)
Torsdagsträffen (jämna veckor)

tis
tis
tor
tor
tor
tis
tis
mån
tis
tor

5 sept
5 sept
24 aug
24 aug
24 aug
26 sept
26 sept
4 sept
12 sept
7 sept

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

*/ Anmälan senast 31 aug. på www.bergsbykyrkan.se/anmalan.php
Bergsbykyrkan: personal 787870, kök 787878, Hantverkshuset 787898

Se Be Ge & Resecafé
Lördag 30 september 18.00 - 21.00
Resecafé: Inblick och utblick från intressanta resor
Insamling till EFS mission där det bäst behövs
Vi övar måndagar 19.00 med start 4 september
Vår ledare är John Holmquist tel 787875

Månadsgåvan

Välkomna!

Bergsbykyrkans kursverksamhet och kulturarrangemang genomförs i samarbete med

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)

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

