
BERGSBYKYRKAN
PROGRAM FÖR SEPTEMBER  2022

En höstpsalm
…
Gud hjälp mej se på hösten
med sommarperspektiv
för då kan blommor vissna
men ändå ser jag liv,
ja, hjälp mej stilla ana
den kärlek bakom allt
som varsamt vill förvandla
allt liv till ny gestalt.

Ja, hjälp mej ödmjukt smaka
det ögonblick som är
och lär mej se det största
i stunden nu och här,
ja, lär mej att bevara
det ljusa som jag minns
och lär mej att min sommar
vill säja att Du finns.
… Atle Burman

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

På väg upp mot kalfjället
vandrar vi på en stig full av
stenar och rötter. Just den här
gången är vi glada över
stenarna som liksom ger oss
stöd och trappsteg att kliva på.
En del av vägen går vi efter
något som liknar en nästan
uttorkad bäck. Full med små
och stora stenar och vatten
som rinner i små rännilar här
och där.

Torra stenar och blöta stenar. Mest blöta stenar. Stenar i vackra färger som lyser
emot oss i vattnet. Det får mej att tänka på något jag hört för länge sedan.
Om jag skulle ta med mej en så vacker färgstark sten hem - då ser den bara
vanlig och anspråkslös ut - men i vattnet kommer den till sin rätt.
Som med människor!
I sitt rätta sammanhang kan varje människa glimra som en sten. Den grå och
anspråkslösa får sin rätta färg och glans.

Hälsningar från en fjälltopp
Maria Wallgren
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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)

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

sön 4 11.00 Söndagsbön med upptakt: Erik Belani, Bergsbykyrkans kör,
   musik Elin Belani
sön 11 11.00 Gudstjänst: Anders Hedström, musik Elin Belani
sön 18 11.00 Mässa: Anders Hedström
tis 20 10.00 Bibelstudium i Moröns bönhus: Barbro Lundström
sön 25 11.00 Söndagsbön:    musik Elin Belani
OKTOBER
sön 2 11.00 Gudstjänst för stora och små: Barnkörerna, musik Elin Belani
sön 4 10.00 Bibelstudium i Moröns bönhus: Barbro Lundström
sön 9 11.00 Mässa

Nära Jesus-konferensen
21 - 23 oktober i Skellefteå lands kyrka och församlingsgård.
Temat för helgen: Nära Jesus och Nära varandra

GRUPPSTART HÖSTEN 2022
Hantverkshuset
Vävstuga   mån   5 sept 18.00
Snickeri   mån   5 sept 18.00

Bergsbykyrkan
Öppet hus / Öppen förskola mån  5 sept   9.00 - 13.30
Barnkör - Nonstop (för dig i förskoleklass) tors      10 nov 12.30 - 13.30
Barnkör - Gott och blandat (åk 1 och 2) tors  8 sept 13.45 - 14.45
Barnkör - Popcorn (från åk 3 och uppåt) tors  8 sept 15.00 - 16.00
Scouter - Spårare (åk 2 och 3) tis  6 sept 18.00 - 19.15
Vuxenkören   mån      29 aug 19.00 - 20.30

Moröns bönhus
Bibelstudium *   tis 20 sept 10.00

*/   Jämna veckor
Anders, präst  787871 - Elin, körer  787875 - Sarah, scouter  787874

Musikgruppen Popsicles         15 oktober  18.00

Musikcafé


