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PROGRAM FÖR JUNI - AUGUSTI 2018

Nu sjunger dagarna sin ljusa sång

och alla fåglar lär sej melodin,

och trädens blad dom lär sej vindens gång

för denna sommarn ska bli särskilt fin.

Och vattnet lär sej att bli varmt och skönt

och gräset lär sej att bli mjukt och grönt

och själv så lär jag mej till slut förstå

att sommarn handlar om att ge och få.

…

att det jag får av allting fint som sker

det är en gåva som Nån ger och ger …

 Atle Burman

BERGSBYKYRKAN - Bergsbyns EFS i samarbete med Sankt Olovs fs
Anders Hedström, präst 78 78 71* anders.hedstrom@svenskakyrkan.se
Maria W Persson, barnkonsulent 78 78 74* maria.w.persson@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

Wow, vilken helg! Vilket härligt väder, solen sken, barnen sjöng av hela hjärtat,
scouterna lärde oss hugga ved, det köptes och såldes tomatplantor, hamburgare,
våfflor, loppisgrejer. De allra flesta verkade ha trevligt och vilken aktivitet!
Jag pratar om Bergsbyhelgen och marknaden i kyrkan.
Tänk vad många som gjorde denna marknad. Jag slogs av hur många det var som
hjälptes åt. Det skulle samlas in pengar till Barn i Alla Länder och EFS mission, och vi
fick in drygt 40 000 kr.
Nån kan ju tänka, varför lägger vi inte pengar direkt i kollekten istället för att ha en
marknad. Allt detta jobb, köpa och sälja grejer till oss själva. Alla kan ju skicka sina
pengar direkt till Barn i Alla Länder …
Det kan man göra, men jag tror att det gör något med oss, när vi gör saker tillsammans.
När vi hjälps åt för en bättre sak. Genom marknaden har vi hjälpt andra att få sjukvård
och rent vatten, som är en självklarhet för oss. Vi har samlat till många skolluncher i
Etiopien (ca 3 kr styck), vilket kan göra hela skillnaden för att barn ska orka lära sig läsa
och skriva, vilket ger en framtid.
40 000 kr kan inte jag ensam samla ihop. Men tillsammans går det. Tillsammans kan vi
förändra världen. Det blir liksom mer när vi hjälps åt. När vi delar på arbetet går det
lättare och blir roligare.
Så kan det också vara med annat i livet … skratta tillsammans med någon, måla huset
tillsammans med andra, äta tillsammans …
Tillsammans kan förgylla livet, med relationer, vänner, samtal. Jag tror att Gud skapade
oss till gemenskap. Vi får göra det med och för varann. Dela med oss av vår tid och
räcka en hand till varandra. Och dela livet. Vi kan ringa på hos en granne, hjälpa tanten
med matkassen, trösta barnet som ramlat av cykeln …
Vill önska dig en trevlig sommar med uppmaningen:
Njut av sommaren, oavsett väder!
Njut av sällskap och ledighet!
Var tillsammans och dela med dig, för Tillsammans händer det!
Allt gott!
Hälsningar
Maria Persson

Tänkvärt: Tillsammans kan vi förändra världen



Bergsbykyrkans kursverksamhet och kulturarrangemang genomförs i samarbete med

 Sensus Studieförbund, Per Bäckman, 090-14 27 64

 Edelviks folkhögskola, Anna-Stina Wikström 0914-79 51 06

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)

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

sön 3 11.00 Mässa: Anders Hedström
sön 10 11.00 Tuvagården - Sånggudstjänst: Anders Hedström, Smultronlägret
   sjunger
sön 17 11.00 Tuvagården - Gudstjänst: Per Lundström, Sommarfest Morö Backe
   EFS
fre 22 12.00 Tuvagården - Midsommarfirande
sön 24 11.00  Tuvagården - Mässa: Adam Wahlberg, Anna Renström sång
JULI
sön 1 11.00 Tuvagården - Mässa: Adam Wahlberg
sön 8 11.00 Tuvagården - Gudstjänst: Per Lundström
sön 15 11.00 Tuvagården - Mässa: Mats Holmkvist
sön 22 11.00 Tuvagården - Söndagsbön: Einar Andersson
sön 29 11.00 Tuvagården - Mässa: Mats Holmkvist, Anna Renström sång
AUGUSTI
sön 5 11.00 Tuvagården - Gudstjänst: Staffan Lindström
sön 12 11.00 Tuvagården - Gudstjänst: Annika Lundström, Gunnel Sandström och
   Maria Nyström sång
lör 18 17.00 Surströmmingsfest
sön 19 11.00 Gudstjänst
sön 26 11.00 Gudstjänst: Anders Hedström

SEPTEMBER
sön 2 11.00 Välkommen till någon annan kyrka i församlingen.

Anmälan senast 16 aug. www.bergsbykyrkan.se eller lista på kyrktorget.

Surströmmingsfest - lördag 18 augusti 17.00

Nära Jesus-konferensen i Tegskyrkan 24 - 26 augusti

 På djupt vatten - en helg om lärjungaskap
Medverkande: David Cooke, Kerstin Oderhem,
Martin Alexandersson mfl

Öppet 6 juni - 15 augusti
10 juni  Familjedag   13.30 - 16.00
22 juni  Midsommarfirande  11.00 - 16.00
Servering  mån - fre 11.00 - 16.00
Servering  lör - sön 12.00 - 16.00
Servering  tis - ons 18.00 - 20.30
Sommar-Öppis tisdagar 12.00 - 15.00
Musikcafé  tisdagar 18.00 - 20.30
Lunchbön i Logkyrkan ons - lör 12.00
Kvällsmässa onsdagar 18.30
Gudstjänst i Logkyrkan söndagar 11.00

Tuvagården 2018

Tuvagårdsvägen 28 Telefon 78 78 38 eller 78 78 00 (växeln)
https://www.svenskakyrkan.se/sanktolov

Församlingsresa till Tärnaklippen
Bergsbykyrkan inbjuder till församlingsresa till Tärnaklippen 31 aug. - 2 sept.
Upplev hösten i fjällvärlden! Mer info om resan kommer på www.bergsbykyrkan.se
Buss avgår från Bergsbykyrkan. Anmälan på www.bergsbykyrkan.se


