
BERGSBYKYRKAN
PROGRAM FÖR FEBR - MARS 2022

…
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, lite, 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 Swisha dagens kollekt till 123 280 05 30
Hemsida: https://www.bergsbykyrkan.se Bankgiro: 5352-8717
*/ Vidarekopplad till mobil Personalen träffas säkrast måndag - torsdag 9 - 12

Jag kan känna en tacksamhet att jag efter att fått covid inte har tappat smaken. Visst,
som vanligt när man är sjuk tappar man smak eller matlust. Det är naturligt. Jag äter mer
för att jag vet att jag behöver energi för att bli frisk. Jag behöver energi för att leva.
Alla har vi någon gång tappat något, t. ex. en funktion i kroppen, vilket kan vara det
absolut smärtsammaste. ”Tidigare kunde jag göra detta men nu går det inte …” Allt för
många män tror jag lever på gamla sportmeriter, men när de har fyllt 50 är inte kroppen
den som den var vid 20 … Oh, känsligt ämne!
Att tappa bort oss det kan vi göra. Livet snurrar på och plötsligt kommer frågan; Vem är
jag i allt detta. Det kan vara en stor källa till oro, att åter fråga sig vem jag är just nu.
Vad vill jag just nu?
För ett år sedan dog min pappa. Han var till åren kommen. Vi fick några dagar
tillsammans innan han  stilla somnade in. Men nu kan jag känna att stunder kommer då
jag vill berätta eller fråga om saker och det känner jag är något jag tappat och så är det
när någon dör i vår närhet.
Vad är att tro? Vissa säger att vi har tappat eller förlorat den i Sverige. Jag skulle säga
tvärtom; svensken tror mer än tidigare.
Men något vi har tappat är ett språk att prata om det. Många gånger får jag höra att vi i
kyrkan har ändrat i Fader vår. ”Den nya kan jag inte”. Lika många gånger får jag höra att
kyrkan har en gammalt och förlegat språk . Ja, vi kan tänka olika.
Men kärnan i den kristna tron är densamma. Gud som skapar och älskar världen, Jesus
som visar vem Gud är och den helige Anden, Guds närvaro i livet. Trots allt, så är detta
något som finns kvar. Detta har vi inte tappat. Kanske har personer skymt det, men det
är på den grunden som alla döpta står på.

Allt gott Anders

Att tappa
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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)

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

sön 20 11.00 Gudstjänst: Anders Hedström
tis 22 10.00 Bibelstudium i Moröns bönhus: Barbro Lundström
sön 27 11.00 Gudstjänst: Anders Hedström
MARS
sön 6 11.00 Mässa: Anders Hedström, sång, Nina  Almström
tis 8 10.00 Bibelstudium i Moröns bönhus: Barbro Lundström
sön 13 11.00 Söndagsbön: Einar Andersson
sön 20 11.00 Gudstjänst: Anders Hedström och Bergsbykyrkans kör

12.45 Årsmöte för Bergsbyns EFS
tis 22 10.00 Bibelstudium i Moröns bönhus: Barbro Lundström
sön 27 11.00 Gemensam gudstjänst i Landskyrkan
APRIL
Lör 2 18.00 Musikcafé: Station Street Big Band
sön 3 11.00 Gudstjänst: Anders Hedström
tis 5 10.00 Bibelstudium i Moröns bönhus: Barbro Lundström
ons 6 18.30 Förberedelse inför Bergsbyhelgen
lör 9 10.00 Städdag för ansvarsgruppernas områden   10.00 - 14.00

Församlingsläger i Jäckvik
 Församlingsläger i Kyrkans Fjällgård i Jäckvik 18 - 21 april
 Mer info kommer på bergsbykyrkan.se

GRUPPSTART VÅREN 2022
Hantverkshuset
Vävstuga   mån  10 jan 18.00
Snickeri   mån  10 jan 18.00

Bergsbykyrkan
Öppet hus / Öppen förskola mån 14 febr   9.30 - 13.30
Nonstop (för dig i förskoleklass) tors 17 febr 12.30 - 13.30
Gott och blandat (åk 1 - 2) tors 17 febr 13.45 - 14.45
Popcorn (från åk 3 och uppåt) tors 17 febr 15.00  - 16.00
Scouter - Upptäckare (10 - 13 år) tis 15 mars 18.00 - 19.30
Vuxenkören   mån 14 febr 19.00 - 20.30

Moröns bönhus
Bibelstudium *   tis 22 febr 10.00

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

för EFS Missionsförening i Bergsbyn 20 mars  12.45

Årsmöte

med Station Street Big Band 2 april  18.00

Musikcafé

https://www.bergsbykyrkan.se

