Tänkvärt

Jag bekänner: Jag är eniroflygfotoberoende. Jag vet hur det gick till ...och plötsligt var jag
fast.
Vad är nu detta? På https://kartor.eniro.se kan man titta på historiska flygfoton. Drar man
bilden till höger kommer svartvita bilder från 1955-68 och drar man till vänster kommer
bilder från 2015-17.
Jag började titta på olika för mig kända platser t ex mina mor- och farföräldrars hus och
insåg att när bilderna togs levde de fortfarande. Här i Bergsbyn var det häftigt att följa
älven och se hur stor flottningen av timmer var. Det har vi svårt att tänka oss i dag.
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När vi om några år tittar på bilder från 2014-17 kommer vi att tycka att det är konstigt att
vi inte hittar Northvolt på kartan. Nu är det en verklighet för oss alla. Det skulle var
konstigt om det aldrig skedde förändringar. Det är naturligt med förändringar ibland
önskvärda och ibland väldigt oönskade.
Vi står nu inför en ny jul. Jag tänker att julen är firandet av den största förändringen. Gud
kommer till oss som ett barn. Det är Guds sätt att bryta in i människans tillvaro; att bli ett
barn.
Jag vet inte hur du tänker om din jul. Om mycket handlar om allt det som ska fixas inför
julfirandet eller om helgen ger dig glädje eller oro. Julen firar vi egentligen för att det
finns någon som vill vara med och det är Gud. Gud vill gemenskap. Inte påtvingad utan
som en möjlighet och ett hopp.
Nu vill jag önska dig en hoppfull jul och ett gott nytt 2020!
Allt gott!
Anders
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Personalen träffas säkrast måndag - torsdag 9 - 12

Bön i jultid
En enda sak vill jag be om.
när julen tänder sitt ljus inte om stämning och julfrid
och orglars mäktiga brus.
Inte om kostbara gåvor
och festliga, dignande bord,
inte om vänners gamman
och sövande , fromma ord.
En enda sak vill jag be om
på Betlehemsstjärnans fest:
att Barnet, som allting förvandlar
må bli mitt hjärtas gäst.
…
Nils Bolander

DECEMBER
sön 1 11.00
mån 2
tis 3
sön 8
mån 9
lör 14
sön 15
mån16
sön 22
tis 24
tis 31

19.00
10.00
11.00
19.00
18.00
11.00
19.00
11.00
11.00
11.00

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

Gudstjänst för stora och små: Anders Hedström, sång av Exempt
och Popcorn
Sångövning för Julaftonskören
Moröns bönhus - Bibelstudium: Barbro Lundström
Mässa: Anders Hedström, Johan Jonsson horn
Sångövning för Julaftonskören
Lucia i kyrkan
Söndagsbön: Einar Andersson
Sångövning för Julaftonskören
Mässa: Anders Hedström
Julbön: Anders Hedström, Julaftonskören
Nyårsbön: Anders Hedström, Johan Jonsson horn

JULMARKNAD - 30 november
Till förmån för Barn i alla länder (BIAL) och EFS Mission där det bäst behövs.

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

JANUARI
sön 5
sön 5
sön 12
tis 14
sön 19
sön 26

11.00
17.00
11.00
10.00
11.00
11.00

Mässa: Anders Hedström
Grötfest Anmälan senast 2 jan på hemsidan eller kyrktorget
Söndagsbön
Moröns bönhus - Bibelstudium: Barbro Lundström
Mässa: Anders Hedström
Mässa: Anders Hedström

Lördag 14 dec. 18.00

FEBRUARI
sön 2 11.00
sön 9 11.00

Lucia i kyrkan

Mässa för stora och små: Anders Hedström
Mässa: Anders Hedström

Välkomna!

Grötfest
Julaftonskören
Alla sångsugna är välkomna att öva 2, 9 och 16 december 19.00 - 20.30
Därefter sjunger vi på julbön den 24 dec. 11.00 (övning fr. 9.45)

Söndag 5 jan. 17.00
Trettondagsafton
Anmälan senast 2 jan.
på hemsidan eller kyrktorget

Välkomna!

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

