
BERGSBYKYRKAN
PROGRAM FÖR OKT - NOV 2019

Höstvisa
Det glimmar av guld och klaraste rött
det prasslar så sakta i parken.
Ty hösten är kommen och björkar och lönn
de fäller nu bladen till marken.
Så fall våra blad ,fall mjukt och lätt
vi väver ett täcke åt marken.

Se vintern är nära och vädret är grått.
Nu måste vi  värma och lysa!
Vi väver ett täcke så varmt och så gott
att blombarnen inte må frysa.
Sov gott alla blombarn, sovsött, sov sött
Vi väver ett täcke i guld och rött.
Vi väver ett täcke åt marken.
 Elsa Beskow

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: Ingenting nytt under solen

Åter är hösten här, med sin härligt bitande ”kindkyla”, vackra färger och mörkare
kvällar. Vi kan inget annat än att följa med årstidens och livets växlingar. Inget vi
styr i eller kan påverka. Tur är väl det, att vi inte vet något om vad som ska ske
imorgon utan vi får vara tacksamma för den dag som är. Jag tänker att det är Guds
omsorg om oss.

 Så här står det i predikaren i bibeln, kapitel 1:5-9, ”Solen går upp och solen går
ner, så skyndar den tillbaka till platsen för sin uppgång. Vinden blåser åt söder, så
slår den om mot norr, ständigt slår vinden om, slår om och vänder igen. Alla
floder flyter mot havet, men havet blir aldrig fullt. Dit floderna har vandrat
vandrar de alltid på nytt. Inga ord räcker till, ingen kan utsäga allt. Ögat blir
aldrig mätt på att se, örat får aldrig nog att höra. Vad som har varit kommer att
vara, vad som har skett skall ske igen. Det finns ingenting nytt under solen.”

Årstiderna och livet växlar men vi vet att efter den mörka årstiden ljusnar det och
våren gör sitt inträde. Skönt att veta.

Mvh Noomi Höglund
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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)

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

sön 6 11.00 Mässa: Anders Hedström
tis 8 10.00 Moröns bönhus - Bibelstudium: Barbro Lundström
sön 13 11.00 Söndagsbön: Maria Wallgren, sång av United

NÄRA JESUS - KONFERENSEN
lör 19 20.30 Nära Jesus - i EFS Kyrkan: Gospelmusikalen Befriad med Exempt
   och Mobackenkyrkans kör
sön 20 11.00 Nära Jesus - i Pingstkyrkan: Familjemässa. Anders Lindh, Johan
   Holmgren, Trinity och Spectra (gospelkör från Sundsvall)

tis 22 10.00 Moröns bönhus - Bibelstudium: Barbro Lundström
tor 24 18.30 Planering inför Julmarknaden
sön 27 11.00 Mässa för stora och små: Anders Hedström

NOVEMBER
sön 3 11.00 Minnesgudstjänst: Anders Hedström, Fredrik Lööf Saxofon, Exempt
tis 5 10.00 Moröns bönhus - Bibelstudium: Barbro Lundström
lör 9 18.00 Musikcafé med Sarah och Simon
sön 10 11.00 Söndagsbön
sön 17 11.00 Mässa: Anders Hedström, Elin Björk sång
tis 19 10.00 Moröns bönhus - Bibelstudium: Barbro Lundström
sön 24 11.00 Mässa: Anders Hedström, sång av damtrio
fre 29 18.00 Vi förbereder Julmarknaden
lör 30 10.00 Julmarknad     (10 - 13)

DECEMBER
sön 1 11.00 Mässa för stora och små: Anders Hedström, sång av Exempt och
   Popcorn
tis 3 10.00 Moröns bönhus - Bibelstudium: Barbro Lundström
sön 8 11.00 Mässa: Anders Hedström

Marknad Lördag 30 nov 10.00 - 13.00
10.00 Barnkörerna sjunger
När barnen sjungit börjar försäljningen
Blommor, Bröd, Lotterier, Servering, Loppis

Du som vill bidra med något, lämna in senast fredag 29 nov.
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 - 30 november
Till förmån för Barn i alla länder (BIAL) och EFS Mission där det bäst behövs.

Skördemarknad - 13 oktober
Skänk en del av höstens skörd till vår marknad! Det är bra om du
prismärker varorna tydligt. Insamlade medel går till EFS
Tacksägelsedagsinsamling

Nära Jesus-konferensen i Skellefteå  18 - 20 okt.

Se i programmet till vänster!
eller http://efsvasterbotten.se/efs/konferens-12/


