Tänkvärt: Istid

I år har vintern känts extra lång och kall. Snön kom i stora mängder och vi har varit mycket
tacksamma för vår snöslunga. Till sist kände jag: tar det aldrig slut. Kommer det någonsin att bli
vår? Jag vet ju att det vänder men det kändes som om vi skulle få en ny istid. För en vecka sen
talade jag med en kollega i telefon där vi båda satt i var sitt kontor och pratade om ett svårt ärende
när hon utbrister: "Titta svanar!! Jag ser ett svanpar som flyger förbi!" Vi kände båda en sån
glädje. För vad? Ett par svanar! Vad var det för särskilt!? För oss båda var det hopp. Hopp om att
nu vänder det. Solen är på väg. Det kommer att bli en ny sommar!
När jag var ca 20 år mådde jag inte så bra. Min familj fanns nära trots att vi inte geografiskt
bodde på samma plats. Jag vet att jag sände ett vykort (man gjorde det på den tiden) till min
syster och det var nog inte det jag skrev som min syster fastnade för utan det var bilden och
framförallt texten på framsidan. Där stod: ”Läget är mörkt men inte hopplöst!” För min syster var
det nog som när min kollega såg svanarna flyga förbi. Nu vänder det! Det kommer att bli bra!
Det finns mycket idag som känns mörkt. Många mår dåligt och känner sig inte passa in i livet.
Människor flyr från krig, hunger och nöd. Jag känner att vi har en kyla i vår värld som lämnar
människor ensamma och utanför. Vi ska vara individualister som segrar själva. De som hamnar
fel har då själva orsakat det och får klara sig bäst de vill. Det gör ont och känns så mörkt och
hopplöst. Lotta Engberg och Lasse Holm sjöng låten "Det måste gå" och detta är en del av texten:
vi har styrkan tillsammans, hand i hand
Det måste gå, att få
en jord, där vi lever i respekt
trots färg och tro
det måste gå, ett frö kan gro

över vida vatten kan det slå en bro
att ha en tro på livet
en himmel som är blå
att ge våra barn en morgondag
det måste gå, det måste gå.
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När det var som allra mörkast
hängde du på korsets stam,
när det blev som allra ljusast
steg du själv ur graven fram.

För mig ger den hopp. Det måste gå. Alla kan inte göra allting men alla kan göra något. För mig
är min kristna tro mitt hopp. Det gör inte livet ljusare och lättare att man är kristen. Livet är lika
för alla människor. Men min tro ger mig hopp och trygghet i det löfte som Jesus gav oss "Jag är
med er i alla dagar intill tidens slut." Han bär mig de stunder som det är svårt, mörkt och kallt och
han gläds tillsammans med mig när svanparet flyger förbi, när det är mörkt men inte hopplöst och
när glädjens solstrålar bryter igenom.

När det var som allra mörkast
steg du ner i död och natt.
Påskens morgon kom med solsken,
allt blev levande och glatt.

Jag önskar alla Guds rika välsignelse, en härlig vår och en lagom varm sommar :)
Anna Lööf

När det är som allra mörkast
och vår väg är tung att gå
står du jämte oss i mörkret,
känner vi din hand ändå.
…
Jan-Arvid Hellström

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

john.holmquist@svenskakyrkan.se

78 78 75*

Kalkbruksgatan 3, 931 53 Skellefteå
Hemsida: https://www.bergsbykyrkan.se
Bankgiro: 5352-8717
*/ Vidarekopplad till mobil

Personalen träffas säkrast måndag - torsdag 9 - 12
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Du kan swisha ”dagens kollekt” till 123 280 05 30
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14.00
18.30
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Söndagsbön: Ethel Kautto och Einar Andersson
Bibelstudium: Mats Holmkvist
Bibelsamtal om kommande söndags evangelitext
Gudstjänst: Anders Hedström, sång av Gunnel Sandström
Föreningsmöte
Passionsandakt: Anna Lööf
Mässa: Anders Hedström
Långfredagsgudstjänst: Barbro Lundström
Påsksupé Anmälan senast 17 april på www.bergsbykyrkan.se
Påskgudstjänst: Anders Hedström, sång Exempt och Popcorn
Bibelstudium: Mats Holmkvist
Planering inför Bergsbyhelgen
Gudstjänst: Anders Hedström, Erfa-kören, scoutinvigning, vår nya
barn- och familjekonsulent Sarah Sundström välkomnas
Efter kyrkfikat: Samtal om ansvarsgruppernas arbete
Valborgsmässofirande: Vårsånger och vårdikter
Brasan tänds: Vårtal. Fika och korv serveras i kyrkan

MAJ

Bergsbykyrkans valborgsmässofirande
19.00 Vårsånger av Valborgskören och vårdikter
19.30 Brasan tänds: Vårtal. Fika och korv i kyrkan
Sjung med i Valborgskören*!
* Alla inbjuds att sjunga tillsammans med Bergsbykyrkans kör i Valborgskören.
Övning 25 och 29 april 19.00 John har stämfiler: john.holmquist@svenskakyrkan.se

BERGSBYHELGEN

Till förmån för Barn i alla länder och EFS Mission - där det bäst behövs

Marknad Lördag 18 maj 10.00 - 13.00
10.00

tor 2
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sön 26
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tor 30

8.00

Bakkväll för Bergsbyhelgen
Söndagsbön: Wihlborg och co
Bibelstudium: Mats Holmkvist
Bibelsamtal om kommande söndags evangelitext
Bakkväll för Bergsbyhelgen
Gudstjänst: Anders Hedström, musik Fredrik Lööf
Bergsbyhelgen 10-13
Mässa: Anders Hedström, sång och musik Birgitta Wangby
Bibelsamtal om kommande söndags evangelitext
Gudstjänst: Anders Hedström, musikalen Moder Jord och Mr FNatt av
barnkören
Gökotta: Anders Hedström

JUNI
sön 2 11.00

Söndagsbön - ute: Anna Lööf, Pollykören, elfri gudstjänst Ta med filt!

18-19 maj

Popcorn, Gott & blandat och Nonstop sjunger
När barnen sjungit börjar försäljningen
Uteaktiviteter
Kaffebar
Hantverk och bröd
Blommor och plantor
Lotterier och loppis
Kaffeservering och varmkorv
Scouterna grillar hamburgare
Våfflor och lunchrätt

Du som vill bidra med något, lämna in senast fredag 17 maj.
Vi tar kort och Swish. Du kan köpa en ”marknadspeng” som du
sedan handlar för.
Stöd Bergsbyhelgen
Swish: 123 311 56 56 Bg: 5352-8717 Märke: Bergsbyhelgen

Gudstjänst Söndag 19 maj 11.00

Månadsgåvan

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, 090-14 27 64

