
BERGSBYKYRKAN
PROGRAM FÖR SEPT 2021

…
Här i världen finns miljarder
människor av alla slag.
Hur du hittar mig i vimlet,
Gud, det undrar jag.

Hur du orkar bry dig om mig,
det kan inte jag förstå,
men du gör det och nog är det
skönt att tänka på.

När jag känner mig förlorad,
ensam, liten, utanför,
viskar något inne i mig:
”Be till Gud, han hör!”
 Britt G Hallqvist

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
Elin Belani, musiker 78 78 75* elin.belani@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

Som ni säkert hört har rymdforskare, med sina utsökta instrument, hittat svarta
hål i rymden. Upptäckten är fantastisk och många forskare funderar på vad
upptäckten betyder och vad det svarta hålet har för funktion. För allting sitter ju
ihop på något sätt. Lite grann tror man sig veta, t ex att bara ickemateria kan åka
genom hålet.
En rymdforskare fick frågan: Vad tror du finns på andra sidan hålet?
Entusiastiskt svarade han: Om jag skulle få titta in så skulle jag se något
fantastiskt, underbart och vackert.

Det finns inte några fakta om vad som finns på andra sidan. Allt bygger på
teorier. Men jag har en egen teori, högst ovetenskaplig dock.

Tänk om det är så här, att det är himlen eller paradiset som vi kallar det ibland,
som finns på andra sidan det svarta hålet, fantastiskt, underbart och vackert.

När vi dör, som vi alla gör, lämnar vår ande, själen (ickemateria) vår jordiska
kropp för att segla iväg genom rymden och glida in genom det svarta hålet, se
ljuset i tunneln för att till slut hamna i paradiset.

Ja tänk om det faktiskt är så enkelt. Det får bli min sanning tills någon
rymdforskare kommer med en annan förklaring som kan övertyga mig.

Ha det så gott!
Einar A

Ett svart hål
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Hantverkshuset
Vävstuga mån     6 sept 18.00
Snickeri mån     6 sept 18.00

Bergsbykyrkan
Öppet hus / Öppen förskola tis 14 sept   9.30 - 14.00
Nonstop (för dig i förskoleklass) tors 16 sept 12.30 - 13.30
Gott och blandat (åk 1 - 2) tors 16 sept 13.45 - 14.45
Popcorn (från åk 3 och uppåt) tors 16 sept 15.00  - 16.00

Bergsbykyrkan: personal 787870

GRUPPSTART HÖSTEN 2021

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 5 11.00 Gudstjänst: Anders Hedström
sön 12 11.00 Mässa: Anders Hedström
sön 19 11.00 Gudstjänst: Anders Hedström
sön 26 11.00 Söndagsbön
OKTOBER
lör 2 18.00 Musikcafé med Elin och Sarah
sön 3 11.00 Gudstjänst: Anders Hedström och Barnkören

Nära Jesus-konferensen
29 - 31 oktober i Tegskyrkan i Umeå

Musikcafé med Elin och Sarah
Lördag 2 oktober 18.00
Insamling till Se Be Ge


