Tänkvärt: Gör någon glad - världen behöver det!

BERGSBYKYRKAN
PROGRAM FÖR SEPTEMBER 2018

Den här bilden dök härom veckan upp. Till mej kom den via instagram.
(Herregud & Co) Den enkla uppmaningen på bilden har suttit kvar på näthinnan
och jag har tänkt på den nu och då. Ju mer jag tänker på det, ju större blir
innebörden i ”göra någon glad - världen behöver det”
Världen behöver en hel del och många saker skulle behöva rättas till. Det är med
rätta vi oroas och det är lätt att ibland känna maktlöshet inför framtiden. Hur det
ska bli med det ena och det andra? Kanske just därför hisnar tanken lite grann när
jag ser att jag ändå kan göra något för världen. Det betyder inte att jag struntar i
de stora frågorna, men just nu kan jag göra världen lite bättre på den plats där jag
finns.
Jag tror nog att jag kan göra någon glad. Enkla små saker som kan glädja någon i
min närhet. Då blir det lite mer glädje i världen!
Kanske du också kan…!
Hälsningar Maria Wallgren

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

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.
…
Atle Burman
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Du kan swisha ”dagens kollekt” till 123 280 05 30

Gudstjänst: Mats Holmkvist
Vävstuga, start
Vuxenkören, start
Öppet hus i Hantverkshuset, start
Utegudstjänst: Maria Persson och Scouterna. Korv och kokkaffe
Öppet hus / Öppen förskola, start
Bibelstudium Mats Holmkvist
Scouter - Upptäckare, start
Gott & Blandat, start
Popcorn, start
Mässa: Mats Holmkvist
Snickeri, start
Babysång, start, anmälan
Scouter - Spårare, start
Messy Church: En annorlunda gudstjänstkväll med middag
Gudstjänst: Barbro Lundström
Bibelstudium Mats Holmkvist
Gudstjänst: Mats Holmkvist

Hantverkshuset
Vävstuga
Snickeri
Öppet hus

mån 3 sept
mån 17 sept
ons 5 sept

18.00
18.00
9.00 - 12.00

Bergsbykyrkan
Öppet hus / Öppen förskola
Babysång anmälan*
Barnkören Gott & Blandat (åk 1-2)
Barnkören Popcorn (fr åk 3)
Scouter - Spårare (åk 2-3)
Scouter - Upptäckare (från åk 4)
Vuxenkören
Bibelstudium (udda veckor)

tis 11 sept
tis 18 sept
ons 12 sept
tor 13 sept
tis 18 sept
tis 11 sept
mån 3 sept
tis 11 sept

9.30 - 14.00
13.00
18.00
14.30
18.00
18.00
19.00
14.00

*/ Anmälan senast 17 sept. på www.bergsbykyrkan.se/anmalan.php
Bergsbykyrkan: personal 787870, kök 787878, Hantverkshuset 787898

OKTOBER
sön 7 11.00

GRUPPSTART HÖSTEN 2018

Mässa: Mats Holmkvist

Bergsbykyrkans kör
Du som gillar att sjunga - välkommen till oss!
Vi övar måndagar 19.00 med start 3 september
Vår ledare är John Holmquist tel 787875

Tillsammanshelg 20-21 oktober

Messy Church
Torsdag 20 sept. 17.00 - 19.00
En annorlunda gudstjänstkväll för alla åldrar.
Barn kommer tillsammans med vuxen.
Middag, lek, samtal, aktiviteter och avslutning i Kyrkan.

Månadsgåvan

Det blir en Tillsammanshelg i Bergsbykyrkan, för alla åldrar.
Vi startar lördag eftermiddag med gemenskap, workshops och festmiddag.
För de som vill finns det möjlighet att sova över i kyrkan.
På söndag firar vi gudstjänst som vi hjälps åt att skapa och förbereda.
Boka gärna in denna helg redan nu!
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, Anna-Stina Wikström 0914-79 51 06
Sensus Studieförbund, Per Bäckman, 090-14 27 64

