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BERGSBYKYRKAN
PROGRAM FÖR SEPTEMBER 2020

Tänkvärt

 Guds dagar

”Alltid älskad” är en liten bok med korta tänkvärda texter och dikter som jag ofta
återvänder till.
Där hittade jag bland annat detta som åtminstone fick mig att fundera över hur
ofta vi oroar oss för det vi inte kan göra något åt och grubblar över vad vi borde
ha gjort.

”Det finns två dagar i veckan som vi aldrig behöver oroa oss för. Den ena av
dessa dagar är Gårdagen. Gårdagen med sina åtaganden, smärtor och misstag
har nu passerat och står inte längre under min kontroll. Gårdagen var min - nu är
den Guds. Den andra dagen är Morgondagen. Morgondagen med alla sina
möjligheter och löften, sina bördor och orosmoln är lika långt bortom min kontroll
som som sin döda syster Gårdagen. Morgondagen är Guds dag, som ska bli
min.
Det blir bara en dag kvar till mig i veckan. Det är Idag. Att uthärda det som
väntar just Idag är inte oöverstigligt. …… Det är bara när vi frivilligt lägger på
bördorna från Gårdagen och Morgondagen som vi går sönder. Sådana
evighetsbördor kan bara Gud bära.
Det är inte upplevelserna Idag som knäcker oss. Det är ångesten över vad som
hände under Gårdagen och oron för vad som ska hända under Morgondagen.
Men dessa dagar är Guds dagar - så lämna dem till honom.”
Även om Idag är min dag får jag lägga den också i Guds händer eller som
Augustinus uttryckte det: ”Överlåt det förflutna åt Guds barmhärtighet, nuet åt
Guds kärlek och framtiden åt Guds beskydd.”

Tänkvärt! Eller hur? Tyckte i alla fall Linnéa.

EN HÖSTPSALM
…
Gud hjälp mig se på hösten
med sommarperspektiv
för då kan blommor vissna
men ändå ser jag liv,
ja, hjälp mig stilla ana
den kärlek bakom allt
som varsamt vill förvandla
allt liv till ny gestalt.
… Atle BurmanBERGSBYKYRKAN - Bergsbyns EFS i samarbete med Sankt Olovs fs
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Hantverkshuset
Info om när grupperna i Hantverkshuset börjar kommer i nästa månadsblad.

Bergsbykyrkan
Öppet hus / Öppen förskola tis  15 sept   9.30 - 14.00

Scouterna börjar lite senare än vanligt.

Barnkörerna och vuxenkören börjar först när vi har en ny musiker i kyrkan.

Bergsbykyrkan: personal 787870

GRUPPSTART HÖSTEN 2020

Nära Jesus-konferensen

Tegs kyrka  16 - 18 okt.
Talare: Arne G Skagen och Åsa Nyström, Biskop
Inspirationshelg om att leva mission
https://efsvasterbotten.se/event/narajesus/

Bergsbykyrkans kursverksamhet och kulturarrangemang genomförs i samarbete med

 Sensus Studieförbund,  090-14 27 64

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 6 11.00 Utegudstjänst: Anders Hedström
sön 13 11.00 Gudstjänst: Anders Hedström
sön 20 11.00 Söndagsbön
sön 27 11.00 Gudstjänst: Anders Hedström
OKTOBER
sön 4 11.00 Gudstjänst: Anders Hedström

Behoven blir allt mer akuta

I flyktinglägret i Somalia hotar Corona och gräshoppsinvasion. Behoven
är akuta och eskalerande här som i många andra av EFS
missionsländer.

Årets Se Be Ge ger en unik inblick i vad EFS och våra samarbets-
partners gör på missionsfälten och hur vi tar missionsuppdraget vidare i
Sverige och internationellt.

 Var med och älska din nästa!
 Swisha till 900 99 03
 Märk gåvan KATASTROF

Se Be Ge


