Tänkvärt: Fotspår

En dag var det nysnö på förskolans gård. Det blev så fina spår när vi gick våra
första steg där ute! Vi såg också små fina spår som försvann in under altanen.
Förmodligen en katt som smugit in där. Låg katten kvar under huset? Vi såg inga
spår som kom ut….
Jag drar mig till minnes några andra spår som slutade plötsligt. De gjordes av
Pippi Långstrump i ett av avsnitten. Hon gick baklänges tillbaka i samma spår,
och poliserna Kling och Klang som sedan följde spåren undrade om hon hade
flugit sin väg.
En gång på en kursdag när vi promenerade i nysnö fick vi frågan, gällande våra
jobb men också för övrigt i livet:
Är du en människa som helst vill följa i redan upptrampade spår, eller vill du
helst göra dina egna? Göra din egen grej och sticka ut, eller smälta in i mängden?
Jag måste erkänna att jag är lite osäker på mitt eget svar på den frågan. Kanske
kan det vara lite olika beroende på sammanhang. Det jag däremot vet, är att jag
önskar att mina spår inte ska trampa på nån annans på ett dåligt sätt, och jag
önskar att mina spår ska leda åt det håll jag vill komma!
Det gör inget att ta omvägar, och stegen måste inte gå snabbt, men jag vill vara
på väg åt rätt håll.
Hälsningar Maria Wallgren
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Kom visa mej vägen
Kom visa mej vägen, kom håll min hand
för jag är lite vilsen ibland,
det kan vi väl all vara
kom ge mej ett tecken jag ser och förstår
en stjärna som visar vart vandringen går,
jag är ju en människa bara
Kom med mej på vägen, min tro är klen
när jag inte kan se någon ledstjärnas sken,
jag är ju en människa bara
kom var i min närhet i natt och i dag,
jag är som ett barn i mitt innersta jag
det kan vi väl alla vara
Kom visa mej vägen, kom håll min hand
…
Atle Burman

FEBRUARI

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

sön 2
sön 9
tis 11
sön 16
sön 23

11.00
11.00
10.00
11.00
11.00
12.45
tis 25 10.00

Gudstjänst för stora och små - Dopfest: Anders Hedström
Söndagsbön: Rune Forsmark
Moröns bönhus - Bibelstudium: Barbro Lundström
Mässa: Anders Hedström
Mässa: Anders Hedström
Årsmöte för Bergsbyns EFS
Moröns bönhus - Bibelstudium: Barbro Lundström

MARS
sön 1
sön 8
tis 10
sön 15
sön 22
tis 24
sön 29

11.00
11.00
10.00
11.00
11.00
10.00
11.00

Mässa: Anders Hedström
Söndagsbön: Helena Wikström, Scouter
Moröns bönhus - Bibelstudium: Barbro Lundström
Mässa: Anders Hedström, sång av Anna Wallgren
Familjegudstjänst: Anders Hedström
Moröns bönhus - Bibelstudium: Barbro Lundström
Söndagsbön

GRUPPSTART VÅREN 2020
Hantverkshuset
Vävstuga
Snickeri
Öppet hus

mån
mån
ons

13 jan
13 jan
15 jan

Bergsbykyrkan
Öppet hus / Öppen förskola
tis
28 jan
Barnkörerna börjar senare. Info kommer till föräldrarna.
Scouter - Spårare (åk 2-3)
tis
10 mars
Scouter - Upptäckare (från åk 4)
tis
10 mars
Scouter - Äventyrare
tis
28 jan
Vuxenkören, Exempt
mån
20 jan

18.00
18.00
9.00 - 12.00
9.30 - 14.00
18.00
18.00
19.30
19.00

Bergsbykyrkan: personal 787870

APRIL
sön 5 11.00

Gudstjänst för stora och små: Sarah Sundström och John Holmquist

Moröns bönhus
Bibelstudium (udda veckor)

tis

14 jan

10.00

Gemensamt för Bergsbyn, Sankt Olov och Morön.

Årsmöte
för EFS Missionsförening i Bergsbyn 23 februari 12.45

Saltfest

med årsmöte

Sy-lan
28 mars 9.00 - 20.00
29 mars 9.00 - 16.00 (ej 11-12.30)

Tisdag 25 februari 18.00 - 19.30

● Ta med eget mtrl och symaskin
● Eller ta med ditt handarbete

Salt-årsmöte. Barnens eget årsmöte!
Salt = EFS barn- och ungdomsarbete
För dig som är med i barnkör, scouter eller är i kyrkan
ibland. Vi har ett kort och enkelt årsmöte (typ klassråd)
där du har chans att ge förslag och idéer.
Vi ses! Salt-styrelsen

Frågor: Noomi Höglund 070-5952947

Månadsgåvan

Församlingsläger i Jäckvik
13 - 16 april Mer info kommer.
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

