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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.

Ja, hjälp mej ödmjukt smaka
det ögonblick som är
och lär mej se det största
i stunden nu och här,
ja, lär mej att bevara
det ljusa som jag minns
och lär mej att min sommar
vill säja att Du finns.
…
 Atle Burman

BERGSBYKYRKAN - Bergsbyns EFS i samarbete med Sankt Olovs fs
Anders Hedström, präst 78 78 71* anders.hedstrom@svenskakyrkan.se
Sarah Sundström, barnkonsulent 78 78 74* sarah.sundstrom@svenskakyrkan.se
John Holmquist, musiker 78 78 75* john.holmquist@svenskakyrkan.se

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

*/ Vidarekopplad till mobil Personalen träffas säkrast måndag - torsdag 9 - 12

Tänkvärt

Hej!
Vill du ha goda råd kan du sluta läsa nu. Den här korta texten handlar om mig.
När folk frågar mig hur jag har haft det i sommar svarar jag; Bra! Och det är sant.
Sommaren kan beskrivas med följande: fixat med huset och två toppenfina
separata veckolånga resor.
Innan jag gick på semester så gjorde jag en lista på vad jag ville skulle vara fixat
innan det blev vinter. Den listan har jag framförallt jobbat med i sommar.
Känslan nu efteråt är att jag mest har jobbat, målat, organiserat förråd, fejat och
stökat under semestern. Jag har varit, vad en del skulle säga duktig (skryt –
BLÄÄ).
Men är det vad sommaren främst ska tillföra? Nu efteråt tänker jag att det kanske
ändå inte var så klokt och jag funderar; har jag råd med detta? Jag tänker så här:
Kostnaden för denna duktighet är att jag inte, eller knappt, har umgåtts med mina
vänner och min familj, förutom (tack och lov) för någon födelsedag! Knappt
träffat någon annan utanför familjen, inte hälsat på, knappt pratat med Gud, inte
motionerat, inte hunnit, inte ringt, inte visat mitt intresse, inte, inte…
Jag minns en gång att jag lyssnade på en predikan där predikanten berättade om
en man som i förskräckelse hade vaknat upp efter att i drömmen varit på väg att
bli dränkt av tyngden av sitt eget hus. Ibland tänker jag på den mannen och
undrar om det skulle kunna gälla mig, och skickar då en stilla bön till vår Fader
om att bli bevarad. Människor är viktigare än ting, samtidigt som det också
handlar om att förvalta det man har….
NU är semestern över och jag som älskar sommar måste inse att hösten strax är
på ingång. Jag brukar nästan alltid tänka på hösten som en inkörsport till den
mörka årstiden. I år hoppas jag att det istället blir till möjligheter att ta igen det
jag missat i sommar. Att jag fortfarande har relationer som vill frodas, trots min
försumlighet. Jag kanske borde göra en ny lista …
En önskan till Er om en fin höst och goda stunder!
Kram //Ethel
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Bergsbykyrkans kör, Exempt

Du som gillar att sjunga - välkommen till oss!
Vi övar måndagar 19.00 med start 2 september

 Vår ledare är John Holmquist tel 787875

om du vill veta mer om vad som händer i Bergsbykyrkan.

www.bergsbykyrkan.se

Hantverkshuset
Vävstuga mån    2 sept 18.00
Snickeri mån    9 sept 18.00
Öppet hus ons    4 sept   9.00 - 12.00

Bergsbykyrkan
Öppet hus / Öppen förskola tis    3 sept   9.30 - 14.00
Babysång    anmälan* tis  10 sept 13.00
Barnkören Nonstop (6-åringar) meddelas senare
Barnkören Gott & Blandat (åk 1-2) tor   5 sept 13.30
Barnkören Popcorn (fr åk 3) tor   5 sept 14.30
Scouter - Spårare (åk 2-3) tis 17 sept 18.00
Scouter - Upptäckare (från åk 4) tis 17 sept 18.00
Vuxenkören, Exempt mån  2 sept 19.00

*/ Anmälan senast 10 september på www.bergsbykyrkan.se/anmalan.php
Bergsbykyrkan: personal 787870

Moröns bönhus
Bibelstudium (udda veckor) tis      10 sept  10.00
Gemensamt för Bergsbyns, Sankt Olovs, och Morön.

GRUPPSTART HÖSTEN 2019

Bergsbykyrkans kursverksamhet och kulturarrangemang genomförs i samarbete med

 Sensus Studieförbund,  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)

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

sön 1 11.00 Mässa: Anders Hedström
sön 8 11.00 Mässa: Anders Hedström
tis 10 10.00 Moröns bönhus - Bibelstudium: Barbro Lundström
sön 15 11.00 Landskyrkan - Mottagningsgudstjänst: Installation av nya
   kyrkoherden Ulrika Markgren
lör 21 19.00 Musikcafé med John Holmquist och Nina Almström
sön 22 11.00 Mässa: Anders Hedström
tis 24 10.00 Moröns bönhus - Bibelstudium: Barbro Lundström
sön 29 11.00 Gudstjänst för stora och små: Anders Hedström
OKTOBER
sön 6 11.00 Mässa: Anders Hedström

Nära Jesus-konferensen i Skellefteå  18 - 20 okt.
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