Tänkvärt: Tiden
Måndag och helt plötsligt är det ännu en fredag. Det är vinter och alldeles strax blir det
sommar. Hur gick det till när barnen som var små nu har egna barn. Och ibland går tiden
sakta den står still, en minut kan vara hur lång som helst. Tänk om det fick bli kväll så jag får
lägga mig. Eller väntan på morgonen då det äntligen är dags att stiga upp.

BERGSBYKYRKAN

I 2 Petrusbrevet 3:8 står det ”för Herren är en dag som tusen år och tusen år som en dag”.
Det är nåt med tiden jag inte förstår och det är ok. Allt har sin tid

PROGRAM FÖR FEBR - MARS 2019

Den dag vi har är idag! stanna upp se dig omkring så du inte missar det du har. Se de små
vardagsmiraklerna. Det blir ljusare för varje dag nu. Himlen kan vara otroligt färgad i både
rosa och lila. Blodmånen visade sig röd och vacker och den får vi återse igen om tio år. Vi
har varandra. Vi ser, hör, känner och smakar. Vi kan samtala. Det finns så mycket och vi kan
hjälpas åt att påminna varandra om det.

Guds välsignelse till oss alla. I vilken tid vi än befinner oss i. Vila i att han är med dig. ”Och
jag är med er alla dagar till tidens slut”. Matt. 28:20. Det innebär alla dagar oavsett vad de
innehåller, vi är inte ensamma Jesus är med idag, våga tro.

Allt har sin tid, det finns en tid för allt som sker under himlen. Pred 3:1
Lena Andersson
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BERGSBYKYRKAN - Bergsbyns EFS i samarbete med Sankt Olovs fs
Anders Hedström, präst

78 78 71*

anders.hedstrom@svenskakyrkan.se

Maria W Persson, barnkonsulent 78 78 74*

maria.w.persson@svenskakyrkan.se

John Holmquist, musiker

78 78 75*

john.holmquist@svenskakyrkan.se

Bergsbykyrkan

78 78 70

Kalkbruksgatan 3, 931 53 Skellefteå

Köket

78 78 78

Hemsida: https://www.bergsbykyrkan.se

Hantverkshuset

78 78 98

Bankgiro: 5352-8717

*/ Vidarekopplad till mobil

Personalen träffas säkrast måndag - torsdag 9 - 12

Fast världen
gör Honom
spårlös
och liten
är Han
Herre
över allt.
Maiken Ekman-Atterlöf

FEBRUARI
sön 3
sön 10
tis 12
sön 17
sön 24

11.00
11.00
14.00
11.00
11.00
12.45
tis 26 14.00

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

Dopgudstjänst: Anders Hedström, Barnkörerna
Söndagsbön: Pollykören
Bibelstudium: Mats Holmkvist
Gudstjänst: Anders Hedström, sång Elin Björk
Mässa: Anders Hedström
Årsmöte
Bibelstudium: Mats Holmkvist

För dig som, oavsett körvana, gillar att sjunga! Vi samlas 30 minuter
innan söndagsbönerna i februari och mars. Där får vi lära oss ett par
lätta sånger som sen sjungs under bönen kl 11.00.

Årsmöte

MARS
sön 3
sön 10
tis 12
sön 17
sön 24
tis 26
sön 31

Pollykören

11.00
11.00
14.00
11.00
11.00
14.00
11.00

Gudstjänst för stora och små: Anders Hedström, Gott & Blandat
Söndagsbön: Pollykören
Bibelstudium: Mats Holmkvist
Gudstjänst: Anders Hedström, sång Johanna Vikdahl
Mässa: Anders Hedström, kören Vox Nova
Bibelstudium: Mats Holmkvist
Gudstjänst: Per Lundström

för EFS Missionsförening i Bergsbyn 24 februari 12.45

Saltfest

med årsmöte

APRIL
sön 7 11.00

Söndagsbön: Ethel Kautto och Einar Andersson

Sy-lan

Tisdag 26 februari 18.00 - 19.30

15 febr 18.00 16 febr 10.00 - 18.00
17 febr 13.00 - 16.00

● Ta med eget mtrl och symaskin
● Eller ta med ditt handarbete
● Ta med mat, eller så beställer vi från Pizzerian
Frågor: Noomi Höglund 070-5952947

Salt-årsmöte. Barnens eget årsmöte!
Salt = EFS barn- och ungdomsarbete
För dig som är med i barnkör, scouter eller är i kyrkan ibland.
Vi har ett kort och enkelt årsmöte (typ klassråd)
där du har chans att ge förslag och idéer.
Vi ses!
Salt-styrelsen

Gruppstarter
Scouter: Spårare och Upptäckare

Månadsgåvan

12 mars 18.00

Bergsbykyrkans kursverksamhet och kulturarrangemang genomförs i samarbete med

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)

Edelviks folkhögskola, Anna-Stina Wikström 0914-79 51 06
Sensus Studieförbund, 090-14 27 64

