
 

Att försöka planera för det som inte låter sig plane-

ras. Så skulle man kanske kunna sammanfatta det 

läge vi pastorer i BK befinner oss i just nu. Precis 

innan jag skriver detta sade de på radion att 

svenskarna just nu börjar känna oro över hur det 

skall bli med sommarens semesterplaner. Den som 

tycker det är svårt att planera sin egen semester-

resa borde prova att planera en hel församlings 

sommarverksamhet utan att veta vad som kom-

mer att gälla. För att överhuvudtaget kunna pla-

nera det som inte går att planera så har vi gjort 

några antaganden 

som just i dagsläget 

känns rimliga. För 

det första tror vi inte 

att det kommer 

vara möjligt för 

grupper på fler än 

150 deltagare eller 

för de som är 70+ 

att samlas under 

sommaren. För det 

andra tror och hop-

pas vi att detta 

kommer att se an-

norlunda ut i sep-

tember. Så grundplanen är att vi under resten av 

våren, fram till midsommar, fortsätter att sända 

våra gudstjänster via webben. Sedan kommer vi 

under juli och början av augusti att sända enklare 

sommarandakter också via Youtube. Därefter 

smyger vi igång gudstjänstverksamheten i BK med 

ett par sommarkvällar på kyrktorget innan vi med 

start den 31 augusti firar våra gudstjänster som 

vanligt 11.00 i kyrksalen. Den 31 augusti har vi 

också kommit varvet runt med Till Jordens Yttersta 

gräns.  

Varma sommarhälsningar från Patric Forsling &  

Urban Elenäs, församlingens strävsamma pastorer.  

Program sommaren 2020 Det händer i höst Hälsning från pastorerna 

BKung - för barn och ungdomar  
Höstterminen startar v 37 

Måndag: 18-20 Innebandy fr 13 år och uppåt. 

Tisdag:  17.15-18.00 Barnkören Glädjehopp fr 5 år 

 18.15-19.30 Spårarscout 7-9 år  

 18.15-19.30 Upptäckarscout 10-12 år 

 18.15-19.30 Äventyrarscout 13-15 år 

Torsdag: 9.30-12.00 Blöjröj föräldrar & barn 0-3 år 

Fredag: 18-19.30 Tweenie årskurs 5-6. 

 19.30-00 Tonår fr 13+  

Söndag: 11.00 Söndagsklubben fr 4 år och uppåt 

KONFIRMATION - mer än en tradition 

Söndag 20 sep kl 11 i Betlehemskyrkan 

GUDSTJÄNST med Konfirmationshögtid. 

Gemensam med Hedvigslundskyrkan. Medver-

kan av konfirmanderna och deras ledare. 
 

KONFIRMATION 2020-2021  

För dig som börjar i årskurs 8 och 9 

Infokväll för konfirmander och föräldrar 

den 10 sep kl 18 i Betlehemskyrkan 

Frågor och anmälan till Patric Forsling 

patric@bkgavle.se   070 - 422 73 27 

KULTURTORSDAG i BK 

3 sep 18.30 Jonathan Fryxelius  

Att skapa en världssuccé - om brädspel 

24 sep 18.30 Totte Jonsson 

Artificiell intelligens ur ett filosofiskt perspektiv 

5 nov 18.30 Rune W Dahlén 

”Lita på nåden!”  

– torpargummans budskap till brukspatron 

Adamsson och oss alla. Om den 24-åriga  

Waldenström som skrev en odödlig bok. 

Fler kulturtorsdagar kommer att bokas in i höst.  

JUNI 

Sön 7  11.00 WEBBSÄND GUDSTJÄNST  

 ”Budskapet påverkar affärerna” apg 19:21-40 

 Urban Elenäs, Patric Forsling. 

 Sång Ann-Sofie och Albin Åström. 
 

Sön 14 11.00 WEBBSÄND GUDSTJÄNST  

 ”Resedagbok” apg 20:1-16 

 Patric Forsling, Urban Elenäs. 

 Sång Lia och Daniel Roos. 

 

21 juni - 9 aug SOMMARANDAKTER PÅ WEBBEN 

Andakter på söndagar kl 11 med predikan utifrån 

apostlagärningarna samt sång & musik. 
 

21 juni  ”Avsked” apg 20:17-38  

28 juni ”Må Herrens vilja ske” apg 21:1-16 

5 juli ”Anklagelser” apg 21:17-36 

12 juli ”Försvar” apg 21:37-22:29  

19 juli ”Hoppet om de dödas uppståndelse leder

 till bråk” apg 22:30-23:10 

26 juli ”Hotbilden höjs” apg 23:11-35 

2 aug ”Det politiska spelet” apg 24:1-27 

9 aug ”Till Kejsaren” apg 25:1-26:32 

 

AUGUSTI - tillbaka i kyrkan 

Sön 16 18.00 SOMMARKVÄLL PÅ KYRKTORGET 

 ”Skeppsbrott” apg 27:1-44 Patric Forsling. 
 

Sön 23 18.00 SOMMARKVÄLL PÅ KYRKTORGET 

 ”Paulus & ormen” apg 28:1-10 Urban Elenäs. 
 

Sön 30 11.00 FESTGUDSTJÄNST 

 ”Evangeliet till alla folk” apg 28:11-31 

 Avslutning av temaåret ”Till jordens yttersta 

 gräns” och uppstart av höstterminen. 

 Patric Forsling, Urban Elenäs. 

 ca kl 13 Församlingsmöte.  



 Det händer i höst 

sommaren 2020 

Händer i  

Vi samtalar om Livet - som det är 

Under 5 torsdagar (varannan vecka) med start 

den 17 September 14.00-15.30 leder Ingemar 

och Maj Rundström en samtalsgrupp som vän-

der sig till dig som avslutat yrkeslivet och/eller 

är pensionär. I gruppen får vi dela erfarenheter 

och förhoppningar. Anmälan till Urban Elenäs. 

Helgen 2-4 oktober 

Hanna Möllås 
Hanna, som är barnmorska, 

psykoterapeut, sexolog och 

författare, kommer att med-

verka i flera samlingar  

fredag-lördag samt predika  

i söndagens gudstjänst. 

Gästande predikanter med miljöprofil 

27 sep - Lena Bergström jobbar på Equmenia-

kyrkan nationellt och har ett stort engage-

mang för klimatfrågor. 
 

15 nov - Sven Hillert är församlingsherde i Maria 

församling, Gävle, och en av Sveriges ledande 

skapelse- och ekoteologer.   

Kontaktuppgifter: 

Församlingsexpeditionen 

026-62 01 73 | exp@bkgavle.se 

Pastor & föreståndare Patric Forsling 

070-422 73 27 | patric@bk gavle.se 

Pastor Urban Elenäs   

076-049 58 78 | urban@bkgavle.se 

Ordförande församlingen  

Anders Fläckman 073-063 12 22  

Ordförande BKung   

Magnus Lövgren 070-611 26 38 

Kassör  

Yngve Kindberg 073-800 18 70 

Församlingens och BK Ung:s  

Pg: 29 10 98 - 2  | Bg: 649-4413 

Konto för direktöverföring:  

Swedbank 810344506116-5 

 

Swish Betlehemskyrkan 123 652 60 16 

Swish Betlehemskyrkans Unga 123 395 11 59 

Adress: Waldenströmsplan 1, 802 50 Gävle - Hemsida: www.bkgavle.se 

Onsdag 25 nov 19.00 

KONSERT 
GUDSTJÄNSTER OCH ANDAKTER PÅ WEBBEN 

Länk finns på hemsidan www.bkgavle.se eller 

sök efter Betlehemskyrkan Gävle på youtube. 

Herre Du min klippa min eviga ro, 
endast på dig vill jag bygga mitt bo. 
Allting jag uppgav och allting jag vann, 
när jag min frälsning i Gudsordet fann. 

Ung psalm 190    


