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En vanlig dag
En vanlig dag när inget särskilt händer
kan ge mig det som jag behöver mest.
En dag som syns mig grå och utan mening
kan himmelrikets Herre bli min gäst.
…
En vanlig dag går Gud omkring på gatan.
Han stannar där de andra går förbi.
Ett ord, en blick och den som varit utstött
blir löst från rädslan, reser sig, är fri.

En vanlig dag när ingenting vi väntar
kan Mänskosonen säga till oss så:
det är din dag och en av mina dagar
och genom mig till andra skall du nå.
 Anders Frostensson
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Tänkvärt: … alla sysslor trängdes i mitt kök …

Strax före sommaren, visade en vän till mig en CD som heter ”Mitt hjärta hos dig” av Clas
Vårdstedt. Sedan dess har jag spelat Cd:n om och om igen. En text som jag fastnat vid är denna:

”Det var en dag som alla andra
Alla sysslor trängdes i mitt kök
Jag var själv men ändå inte ensam
I en evighet kom himlen på besök
Som om mina drömmar var på riktigt
En svindlande tanke att du var här
Men det är väl oftast så som du rör dig
I det ovanligt vanliga du är

 Du behöver inga rum och katedraler,
 Du kräver inga särskilda manér
 Det egentliga som jag behöver göra
 Är att öppna mina ögon så jag ser

Jag har inte gett mig tid att tänka efter
Inte öppnat fönstret helt till dig
Nu bärs jag av en uppenbarad sanning
I enkelheten kommer du till mig

Som om mina drömmar var på riktigt
En svindlande tanke att du var här
Men det är väl oftast så som du rör dig
I det ovanligt vanliga är du

 Du behöver inga rum och katedraler …

När jag tror att allt är komplicerat
När jag jagar i allt extraordinärt
När jag ser för högt och letar bortom molnen
Då missar jag att se dig nu och här
Ja, då missar jag att se dig nu och här

 Det var en dag som alla andra
 Alla sysslor trängdes i mitt kök
 Jag var själv men ändå inte ensam
 I en evighet kom himlen på besök”

Låt mig var morgon möta Din trofasthet,
ty jag förtröstar på Dig. Visa mig den väg
jag skall gå, jag sätter mitt hopp till Dig.

 Psaltaren 143 : 8

Vänligen!    Ulrika Ö

Må din väg gå dig till mötes
Och må vinden vara din vän,
Och må solen värma din kind
Och må regnet vattna själens jord.
Och till vi möts igen,
Må Gud hålla dig i sin hand.
 Sv ps 730



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)

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

sön 7 11.00 Mässa: Mats Holmkvist
tis 9 14.00 Bibelstudium Mats Holmkvist
tor 11 18.30 Marknadsfix - Vi bakar och skapar tillsammans
sön 14 11.00 Gudstjänst för små och stora: Mats Holmkvist, Barnkören  Skördemarknad
lör 20 14.00 Temahelg - för alla åldrar   Se info på nästa sida!
sön 21 10.00 Vi förbereder gudstjänsten tillsammans
sön 21 11.00 Mässa - ”Gud verkar i er”: Yngve S, Ola P m fl.
tis 23 14.00 Bibelstudium: Mats Holmkvist
tor 25 18.30 Marknadsfix - Vi bakar och skapar tillsammans
sön 28 11.00 Gudstjänst: Mats Holmkvist

NOVEMBER
tor 1 18.30 Vi planerar Julmarknaden
sön 4 11.00 Minnesgudstjänst: Anders Hedström
tis 6 14.00 Bibelstudium
sön 11 11.00 Gudstjänst för små och stora: Anders Hedström, Barnkören
tor 15 18.30 Marknadsfix - Vi bakar och skapar tillsammans
sön 18 11.00 Söndagsbön
tis 20 14.00 Bibelstudium
tor 22 17.30 Messy Church - en annorlunda gudstjänst för alla åldrar. Vi börjar med middag.
sön 25 11.00 Mässa: Anders Hedström
fre 30 18.00 Vi förbereder Julmarknaden
DECEMBER
lör 1 10.00 Julmarknad 10.00 - 13.00
sön 2 11.00 Adventsgudstjänst: Anders Hedström, Barnkören och Bergsbykyrkans kör
mån 3 19.00 Sångövning  för Julaftonskören   Se info på nästa sida!

Temahelg 20-21 oktober - ”Gud verkar i er”
Lördag 14.00 kåserar Bertil Mannesson från Luleå om kroppspråk.
16.00-18.00 Workshops för alla åldrar. 18.00 gemensam middag.
Söndag 10.00 Vi förbereder mässan tillsammans. 11.00 Mässa och kyrkfika.
Välkommen att vara med hela eller delar av helgen!

Skänk en del av höstens skörd till vår marknad! Det är bra om du prismärker varorna
tydligt. Insamlade medel går till EFS Tacksägelseinsamling.

Skördemarknad - 14 oktober

Marknad Lördag 1 dec 10.00 - 13.00
10.00 Barnkörerna sjunger
När barnen sjungit börjar försäljningen
Blommor, Kaffebar,  Bröd, Lotterier, Tombola, Servering,  Loppis

Du som vill bidra med något, lämna in senast fredag 23 nov.
Marknadsfix - Vi bakar och skapar tillsammans 11/10, 25/10, 15/11   18.30 - 20.30
Vi tar kort och Swish. Du kan köpa en ”marknadspeng” som du sedan handlar för.
Stöd Julmarknaden: Bg: 5352-8717, Swish: 123 311 56 56  Märk ”Julmarknaden”

JULMARKNAD - 1 december
Till förmån för Barn i alla länder (BIAL) och EFS Mission där det bäst behövs.

Messy Church - 22 november 17.30-19.30
En annorlunda gudstjänstkväll för alla åldrar.
Middag, lek, samtal, aktiviteter och avslutning i Kyrkan.
Barn kommer tillsammans med vuxen.

Alla sångsugna är välkomna att öva 3, 10 och 17 december 19.00 - 20.30
Därefter sjunger vi på julbön den 24 dec. 11.00

Julaftonskören


