
BERGSBYKYRKAN
PROGRAM FÖR OKT - NOV 2021

Alla dagar
mulna, klara,
får du vara
innesluten i Guds händer,
trygg hur allt sug vänder.
…
Alla dagar.
När du känner
saknad efter hem och vänner
är han där - din gäst i huset,
vägen, sanningen och ljuset.
…
Alla dagar.
Ingen enda
skall det hända
att hans nåd från dig skall vika.
Löftena kan aldrig svika.
 Hans Hallebo

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

I början på nittiotalet planterades jag tillsammans med två andra plantor på
framsidan av huset, nära vägen. Mina människor, de som bor i huset, sa att vi
skulle växa, bli runda och fina nätta buskar ca 3 meter i diameter. De kallar oss
Knäckepilar.
De som bor i huset har skött om oss, de har tagit bort vissna grenar och på hösten
har de krattat löven som fallit på marken när vi inte har förmått att hålla dem
kvar. Samtidigt har vi fått växa fritt. Vinden har blåst genom våra trädkronor och
hjälpt oss att släppa de grenar som dött. Fåglarna har sökt skydd hos oss.
Vi har haft många goda dagar. I regn och värme har vi kunnat sträcka ut oss och
växa. Barnen har lekt och klättrat på våra grenar. De har också blivit varse att en
del av våra grenar är alltför bräckliga för att kliva på men fungerar bra att fästa
klädnypor på som nyper fast teckningar och vackra löv. Barnen har gjort kojor i
och under våra maffiga trädkronor. De riktigt varma dagarna har vi bidragit med
skugga för familjen när de ätit och fikat. Människorna har talat uppskattande om
oss. Våra stora trädkronor har bidragit till att skärma av gården och göra det
mysigt inne på tomten.
Åren har gått fort och nu har vi för länge sedan passerat gränsen för vad
människorna hade tänkt sig när vi planterades. Vi tar nu alldeles för stor plats. De
boende gillar inte att vi breder ut oss och sträcker oss in över grannens tomt och
vi har redan tagit över trottoaren. Ingen ryms längre att gå där.
Igår –  började de boende höststäda på gården. De boende kom med sina
japanska sågar och började såga. De fyllde släpen flera gånger med mina grenar
och nu är det snart bara stubben kvar. Men  efter vintern kommer våren och då,
då ska ni få se att jag kommer igen. För då låter vår Herre åter mina grenar växa
ut, först lite försiktigt men sen allt starkare.
God höst till Er alla!

/Ethel

TÄNKVÄRT
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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   9.00 - 13.30
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

Fler grupper som börjar nu i höst
Vuxenkören   mån   4 okt 19.00 - 20.30
Bibelstudium i Moröns bönhus * tis   5 okt 10.00
Scouter - Upptäckare (10 - 13 år) tis 12 okt 18.00 - 19.30

*/   Varannan vecka
  Anders, präst 787871
  Elin, körer 787875
  Sarah, scouter 787874

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)

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

lör 2 18.00 Musikcafé med Elin och Sarah
sön 3 11.00 Välkommen till annan kyrka i församlingen
tis 5 10.00 Bibelstudium i Moröns bönhus: Barbro Lundström
ons 6 18.30 Förträff inför Julmarknaden
sön 10 11.00 Mässa: Anders Hedström
 ca 12.00 Info från församlingsrådet
sön 17 11.00 Gudstjänst: Anders Hedström
tis 19 10.00 Bibelstudium i Moröns bönhus: Barbro Lundström
sön 24 11.00 Söndagsbön: Einar och Lena Andersson
ons 27 18.30 Planering inför Julmarknaden
sön 31 11.00 Gudstjänst för stora och små: Anders Hedström och  Barnkörerna
NOVEMBER
tis 2 10.00 Bibelstudium i Moröns bönhus: Barbro Lundström
sön 7 11.00 Gudstjänst: Anders Hedström
sön 14 11.00 Mässa: Anders Hedström
sön 21 11.00 Söndagsbön: Anna Lööf
fre 26 18.00 Vi gör iordning inför Julmarknaden
lör 27 10.00 Julmarknad (10.00 - 13.00)
sön 28 11.00 Adventsgudstjänst för stora och små: Anders Hedström, Barnkören
   och Vuxenkören
DECEMBER
Sön 5 11.00 Gemensam gudstjänst - Sankt Olovs: Anders Hedström, Annika
   Lundström

12.30 Församlingsmöte

Till förmån för Barn i alla länder (BIAL) och EFS mission - där det bäst behövs
Lördag 27 nov. 10.00 - 13.00 Julmarknad
                            10.00 Barnkörerna sjunger

Julmarknad

Nära Jesus-konferensen
29 - 31 oktober i Tegskyrkan i Umeå
https://efsvasterbotten.se/event/narajesus/

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

https://efsvasterbotten.se/event/narajesus/

