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Tänkvärt

 Det som är..

Jag upplever sorg, pandemi-sorg. Har inte sett uttrycket i Sverige men läst en
norsk artikel om detta. Allt som vi drömmer om; Nordsken, åka och resa,
sommarfestivaler, bröllop, ja allt som är inställt på grund av ett litet virus. Vi
drabbas alla. Sjukvården som redan var ansträngd, företag med permitteringar
och varsel. En oro för nuet och en oro för framtiden. Hur länge skall detta vara?
Kommer någon jag känner att drabbas och kanske den värsta tanken, kommer
någon jag känner att dö i detta.

Att få vädra detta tror jag är bra, för vi lever alla i detta. Fick frågan om Gud vill
detta? Nej är mitt svar. Jag tror inte på en Gud som vill ont. Frågan är vad vi
kunde ha gjort åt detta tidigare, för vi visste att detta kan hända… men när ett
problem är ”där borta” så struntar vi i det. Jag tror på en Gud som går med även
när sjukdom drabbar oss och när livet går sönder, så går Gud med.

För någon vecka sedan fick jag ett samtal från en gammal kompis. Vi följer och
gillar varandras inlägg på FB men inte mer. Men han hade tagit ett beslut att
kontakta alla sina gamla kontakter bara för att säga hej och prata lite. Jag
gladde mig över detta samtal.

Du kan också ringa samtalet till någon. Det lilla samtalet som kanske bara är
väder och vind men även det samtalet kan betyda mycket för någon.

Ta vara på en ny sommar. Den kommer att bli annorlunda men du kan göra den
till något bra för dig själv och för någon annan.

Allt gott Anders

Alla dagar

Alla dagar,
mulna, klara,
får du vara
innesluten i Guds händer,
trygg hur allt sig vänder.
…
Alla dagar.
När du känner
saknad efter hem och vänner
är han där - din gäst i huset,
vägen, sanningen och ljuset.

Livet är en
växlingskedja.
Du får bedja
och din väg åt Gud befalla.
Han har tid för dig och alla.

Alla dagar.
Ingen enda
skall det hända
att hans nåd från dig skall vika.
Löftena kan aldrig svika.
 Hans Hallebo
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Bergsbykyrkans kursverksamhet och kulturarrangemang genomförs i samarbete med

 Sensus Studieförbund,  090-14 27 64

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 7 11.00 TUVAN - Gudstjänst: Karin Carlsson, EFS sommarfest
sön 14 11.00 TUVAN - Sånggudstjänst: Smultronlägret, Gunilla Karlsson, Anders
   Hedström
fre 19 13.00 TUVAN - Midsommarandakt: Anders Hedström, Aron Westblad
sön 21 11.00 TUVAN - Mässa: Anders Hedström
sön 28 11.00 TUVAN - Gudstjänst: Albin Avander, Sommarkören
JULI
sön 5 11.00 TUVAN - Gudstjänst: Adam Wahlberg
sön 12 11.00 TUVAN - Gudstjänst: Adam Wahlberg
sön 19 11.00 TUVAN - Söndagsbön: Lismarie Larsson Bengtsson
sön 26 11.00 TUVAN - Mässa: Anders Hedström

AUGUSTI
sön 2 11.00 TUVAN - Gudstjänst: Annika Lundström
sön 9 11.00 TUVAN - Gudstjänst: Barbro Lundström
sön 16 11.00 Gudstjänst: Per Lundström
sön 23 11.00 Gudstjänst: Barbro Lundström
sön 30 11.00 Mässa: Anders Hedström
SEPTEMBER
sön 6 11.00 Utegudstjänst: Anders Hedström

Nära Jesus-konferensen

Tegs kyrka  16 - 18 okt.

Öppet 6 juni - 12 augusti

Midsommarafton 19 juni andakt  13.00
Servering  mån - fre 11.00 - 18.00
Servering  lör - sön 11.00 - 16.00
Öppet hus barn o familj mån - fre 8.30 - 10.30
Veckomässa onsdagar 18.30
Gudstjänst i Logkyrkan söndagar 11.00

Tuvagården 2020

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