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PROGRAM FÖR OKT - NOV   2022

Min Vän

Min Vän vet stjärnornas vägar,
kan alla fåglars språk,
vet när var knopp lämnar skalet,
när drivan förintas i gråt.

Han känner igen alla skyar,
vet varje höstdimmas namn.
Min tacksamhet saknar gränser.
Tänk, jag får bo i Hans famn!

Min Vän har nött bergens stenar,
gått över slätter som jag.
Han håller min hand. Han är nära,
skall bära mig hem en dag.

 Majken Ekman-Atterlöf

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

Nu är hösten här och den kan upplevas mörk, kall, regnig som ett slags
avslut för den fina sommaren. En övergång från ljus till mörker. Jag tillhör
den grupp av människor som har det lite extra jobbigt med hösten. Det är
något jag vet om och lärt mig att leva med. För någon helg sen så åkte
familjen upp till fjällen för att vandra. Vädret var så där perfekt, moln men
inget regn och nästan vindstilla. Precis vad en ovan vandrare som jag
behöver för att lyckas ta mig till målet. Naturen var magisk. Höstens alla
färger i fantastiskt samspel med fjällens landskap. När man möter denna
vy så ser man under. Jag kände mig liten och samtidigt som en del i
något större. Till en stor del berodde det storslagna och känslan av
sammanhang med omgivningen på TYSTNADEN. Det går liksom inte att
beskriva hur det låter och känns med tystnaden som finns där mitt i
naturen. Det var för mig så läkande att få vara mitt i detta vackra och för
mig blev det ett möte med Gud. Jag kom att tänka på psalm 522:

I Guds tystnad får jag vara I Guds kärlek vill jag vila,
ordlös, stilla, utan krav. vet mig önskad, älskad, sedd.
Klara rymder, öppna dagar: Övar mig i barnets tillit,
här en stund vid nådens hav. prövar höjd och djup och bredd.

Att stanna upp, lyssna på tystnaden, lyssna inåt, våga vara i hösten, bara
vara!! Det är något vi mår bra av, utvecklas, läker och får energi!
Jag önskar er alla en vilsam höst och Guds rika välsignelse.
Anna Lööf
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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)

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

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: Anders Hedström, musik Elisabeth Hedström
lör 15 18.00 Musikcafé med Musikgruppen Popsicles
sön 16 11.00 Gudstjänst: Anders Hedström, Bergsbykyrkans kör, radioutsändning
tis 18 10.00 Bibelstudium i Moröns bönhus: Barbro Lundström
fre 21  Nära Jesus-konferensen i Skellefteå Landsförsaml. kyrka och församl.gård
lör 22  Nära Jesus-konferensen i Skellefteå Landsförsaml. kyrka och församl.gård
sön 23  Nära Jesus-konferensen i Skellefteå Landsförsaml. kyrka och församl.gård
ons 26 18.30 Planering inför Julmarknaden
sön 30 11.00 Gudstjänst: Anders Hedström, Bergsbykyrkans kör, musik Elin Belani
NOVEMBER
tis 1 10.00 Bibelstudium i Moröns bönhus: Barbro Lundström
sön 6 11.00 Minnesgudstjänst: Anders Hedström
lör 12 9.00 Städdag i kyrkan, inomhus  (9.00 - 12.00)
sön 13 11.00 Gudstjänst
tis 15 10.00 Bibelstudium i Moröns bönhus: Barbro Lundström
sön 20 11.00 Söndagsbön:  Anna Lööf, musik Elin Belani
fre 25 18.00 Vi gör iordning inför Julmarknaden
lör 26 10.00 Julmarknaden  (10.00 - 13.00)
sön 27 11.00 Adventsgudstjänst: Barnkörerna, Bergsbykyrkans kör,
   musik Elin Belani
tis 29 10.00 Bibelstudium i Moröns bönhus: Barbro Lundström

DECEMBER
sön 4 11.00 Gudstjänst: musik Elin Belani

Lördag 26 nov. 10.00 - 13.00 Julmarknad
                            10.00 Barnkörerna sjunger

Utförligare program om Julmarknaden i nästa månadsblad.

Julmarknad

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

Musikgruppen Popsicles         15 oktober  18.00

Musikcafé


