
BERGSBYKYRKAN
PROGRAM FÖR DEC - JAN 2017-18

VISA I ADVENT
…
Gud, låt Din stjärna om igen
ge glädjens bud från himmelen
och Honom Du vill sända,
och hjälp oss bli som barnet då
och ana utan att förstå
det stora som ska hända.

Gud, låt Din stjärna varje år
berätta så små barn förstår
hur Du på dörren gläntar,
ty barn längst in, det är vi väl,
med julens undran i vår själ
på det som ljuvligt väntar.

Gud, låt Din stjärna i advent
besanna det vi alla känt
nån gång i stilla stunder:
att någon kommer till mej här
med kärlek som från himlen är.
Tack Gud för Dina under.
 Atle Burman

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

Jag tror att jag själv skulle kunna kryssa Ja på de flesta påståendena. Om jag
inte stannar upp och tänker efter, så blir julen bara ännu en storhelg, röda dagar
i kalendern.
Men min övertygelse är att julen har ett budskap till dig och mig. Vi kan lära oss
något om Gud, av bibelns berättelse.
Bibeln berättar om Jesus födelse. Hur föräldrarna Josef och Maria höll ihop trots
allt ståhej kring graviditetens tillblivelse. De trolovade fick lämna sin hemstad på
grund av samhälleliga plikter, när Maria var höggravid och skulle föda. Maria
födde Jesus i ett stall, ett rum avsatt för djuren. När vi fortsätter att följa
berättelsen om den utsatta familjen från Nasaret, som trots att änglarna hade
sjungit för herdarna ute på ängen, att de utländska stjärntydarna hade hedrat
barnet med gåvor, ändå fick fly landet för att undvika ond bråd död, när Jesus
endast var några dagar gammal. Då inser vi, att de måste ha upplevt samma
skräck , oro och stress som miljoner människor på flykt upplever idag runt om i
världen.
Berättelsen om Jesus födelse bär bud till oss om att Gud inte följer det
förväntade mönstret av hur vi kan tycka att en Gud borde göra. Jesus föddes in i
vår världs hårda verklighet. Därför kan vi känna oss förvissade om att Jesus vet
hur det känns att ha det svårt, att vara utsatt för andras ogillande, att måsta fly
undan svårigheter etc. Därför bär berättelsen om Guds son för mig ett budskap
om hopp till oss som lever med våra tillkortakommanden och behöver en Gud
som finns där. Gud är med och lämnar oss inte.
God Jul och Gott Nytt År önskar Ethel

Tänkvärt: Vilka tankar har du om den kommande julen?

Julen är:                  Ja       Nej
Fylld med krav (från mig själv och andra)
Ensamhetens högtid
Tid för avslappning
Tid när jag får visa andra medmänsklig värme och glädje
Familjens högtid
Mat och dryck



Du som vill vara med är mycket välkommen till övningarna!
Torsdagar 7, 14, 21 december 19.00

Julaftonskören

Hantverkshuset
Vävstuga mån     8 jan 18.00
Snickeri mån     8 jan 18.00
Öppet hus ons   10 jan   9.00 - 12.00

Bergsbykyrkan
Öppet hus / Öppen förskola tis   30 jan   9.30 - 14.00
Babysång    anmälan* tis   23 jan 13.00
NonStop - musiklek för 6-åringar tor   18 jan 12.30
Barnkören Gott & Blandat (åk 1-2) tor   18 jan 13.30
Barnkören Pop corn (fr åk 3) tor   18 jan 14.30
Scouter - Spårare (åk 2-3) tis   13 mars 18.00
Scouter - Upptäckare (från åk 4) tis   13 mars 18.00
Vuxenkören mån     8 jan 19.00
Bibelstudium (udda veckor) tis   16 jan 14.00
Torsdagsträffen (jämna veckor) tor   11 jan 13.00

*/ Anmälan senast 16 jan. på www.bergsbykyrkan.se/anmalan.php
Bergsbykyrkan: personal 787870, kök 787878, Hantverkshuset 787898

Salts årsmöte tisdag 13 februari 2018

GRUPPSTART VÅREN 2018

Bergsbykyrkans kursverksamhet och kulturarrangemang genomförs i samarbete med

 Sensus Studieförbund, Studiekonsulent Helen Hugosson, 779370

 Edelviks folkhögskola, Linda Vikström, 0914-795 102

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)

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

fre 1 18.00 Vi ordnar inför Julmarknaden
lör 2 10.00 Julmarknad   10.00 - 13.00
sön 3 11.00 Adventsgudstjänst: Anders Hedström, Bergsbykyrkans kör
tis 5 14.00 Bibelstudium: Jan Lundman
sön 10 11.00 Gudstjänst: Anders Hedström, sång Carolin Dahlberg
lör 16 17.00 Luciakväll
sön 17 11.00 Mässa: Anders Hedström, sång Johanna Vikdahl
sön 24 11.00 Julbön: Anders Hedström, Julaftonskören
sön 31 11.00 Nyårsbön: Johannes Lindsund
JANUARI
fre 5 17.00 Grötfest
sön 7 11.00 Gudstjänst: Anders Hedström
tor 11 13.00 Torsdagsträffen
sön 14 11.00 Mässa: Anders Hedström
tis 16 14.00 Bibelstudium: Jan Lundman
sön 21 11.00 Gudstjänst: sång Kors & Tvers
tor 25 13.00 Torsdagsträffen
sön 28 11.00 Gudstänst: Anders Hedström
tis 30 14.00 Bibelstudium
FEBRUARI
sön 4 11.00 Dopfest: Anders Hedström, Dopdroppen

Lördag 16 dec. 17.00

Välkomna!

Luciakväll

Till förmån för Barn i alla länder (BIAL) och EFS mission där det bäst behövs

Lördag 2 dec. Julmarknad 10.00 - 13.00 Barnkörerna sjunger 10.00
Söndag 3 dec. Adventsgudstjänst 11.00 Anders Hedström, Bergsbykyrkans kör

Julmarknadshelg

Fredag 5 jan. 17.00
Trettondagsafton

Anmälan senast 3 jan.
på hemsidan eller kyrktorget

Grötfest


