
BERGSBYKYRKAN
PROGRAM FÖR APRIL - MAJ 2020

När det var som allra mörkast
hängde du på korsets stam,
när det blev som allra ljusast
steg du själv ur graven fram.

När det var som allra mörkast
steg du ner i död och natt.
Påskens morgon kom med solsken,
allt blev levande och glatt.

När det är som allra mörkast
och vår väg är tung och grå
står du jämte oss i mörkret,
känner vi din hand ändå.
…
 Jan-Arvid Hellström

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

BERGSBYHELGEN  16-17 maj
Till förmån för Barn i alla länder och EFS Mission - där det bäst behövs

Marknad Lördag 16 maj 10.00 - 13.00

 Uteaktiviteter
 Hantverk
 Blommor och plantor
 Lotterier och loppis
 Scouterna

Du som vill bidra med något, lämna in senast fredag 15 maj.
Vi tar kort och Swish. Du kan köpa en ”marknadspeng” som du
sedan handlar för.
Stöd Bergsbyhelgen
Swish: 123 311 56 56   Bg: 5352-8717 Märke: Bergsbyhelgen

Gudstjänst  Söndag 17 maj 11.00

Församlingsläger i Jäckvik 13 - 16 april    INSTÄLLT
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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)

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

sön 5 11.00 Gudstjänst för stora och små: Sarah Sundström, John Holmquist och
   Anders Hedström
ons 8 19.00 Passionsandakt
tor 9 19.00 Mässa: Anders Hedström
fre 10 11.00 Långfredagsgudstjänst: Barbro Lundström
sön 12 11.00 Påskdagsgudstjänst: Anders Hedström
sön 19 11.00 Gudstjänst: Anders Hedström, sång av Torbjörn och Monica
   Degerström
ons 22 18.30 Planeringskväll inför marknaden
sön 26 11.00 Gudstjänst: Anders Hedström
MAJ
sön 3 11.00 Söndagsbön
sön 10 11.00 Gudstjänst: Anders Hedström
lör 16 10.00 Bergsbyhelgen:  10.00 - 13.00
sön 17 11.00 Gudstjänst: Anders Hedström
tor 21 08.00 Gökotta: Anders Hedström
sön 24 11.00 Gudstjänst: Anders Hedström
sön 31 11.00 Söndagsbön

JUNI
sön 7 11.00 TUVAN - Gudstjänst: Karin Carlsson, EFS sommarfest

Tänkvärt

”För nu tackar jag livet!”, jag hör Miss Li:s toner i bakgrunden på radio, ”Lev
nu, dö sen…”.
Det kanske är så att vi lever mer för morgondagen än vi lever idag. Planerar vi
våra liv för framtiden istället för att tacka för livet idag?

Livet idag har blivit annorlunda med Coronaviruset, vi håller oss på avstånd från
varann, en del pluggar hemma, en del jobbar mycket medans andra inte har
något jobb kvar. Det vi hade planerat har ställts på paus, vi är begränsade,
många känner oro för framtiden, att inte veta hur det ska bli framöver. Samtidigt
finns det många som gärna hjälper till, tänker på SkellefteåVolontärgrupp som
har flera hundra hjälpande händer. Allt det här gör något med oss.
Gud har lovat vara med oss mitt i allt detta. Varje dag kl 15 välkomnas alla som
bor i Skellefteå att be, där vi är. Flera bönekedjor är igång i vårt land och i
världen, där man ber att Gud ska gripa in och hjälpa. Kyrkan är öppen om du vill
tända ett ljus, be eller prata med någon. Men Kyrkan är inte bara byggnaden,
utan alla vi som tror, du och jag och mer än 2 miljarder kristna över hela världen,
vi är kyrka tillsammans, där vi är.
Nu i påsktid påminns vi om att Jesus dog, för att vi skulle få leva. Det nya livet
börjar med hans uppståndelse. Dö först– Lev sen…

Gud uppmanar oss och säger: Var inte rädd! Vilket faktiskt står mer än 366
gånger i Bibeln, minst en gång för varje dag på året. Ängeln sa det till Maria när
hon fick veta att hon skulle bli gravid med Jesusbarnet, -Var inte rädd Maria!
Jesus sa det till lärjungarna när han gick på vattnet, -Det är jag, var inte rädda.
Och vid graven mötte kvinnorna en ängel som sa, -Var inte rädda. Gud säger
det också till oss idag, Var inte rädd, jag är med er alla dagar till tidens slut.

Tänker även på en annan sångrad… ”Blott en dag ett ögonblick i sänder, vilken
tröst, vad än som kommer på!”. Psalm 249, skrevs redan år 1872 av Lina
Sandell.
Låt oss leva, vara tacksamma för det vi har här och nu - och inte bara leva för
sedan.
Låt oss se varandra och räcka ut en hand till andra.
Var inte rädd, Gud går med oss.

Glad Påsk!

Maria Persson

Bergsbykyrkans kursverksamhet och kulturarrangemang genomförs i samarbete med

 Sensus Studieförbund,  090-14 27 64


