
2-2018 

Kontakt 

Pastor:  

Tove Lilled 0722-28 99 86,  tove.lilled@hotmail.se 

Exp tid: tisdagar kl. 17.00 - 18.00 ojämn vecka 

031 – 702 02 83 

Adress: Olofstorpsvägen 8A  

 

www.equmeniakyrkan.se/bergum 

 

Uthyrning 

Erik Larsson 

Telefon 031-702 03 27 

Pg: 47 95 30-8 

Bg: 361-8121  

Equmenia Bergum      

PG: 42 98 90-7 

Vår framtid är med Gud 

Under våren inledde vi i församlingen nya samtal om framtiden för vår 

gemenskap. Frågorna är många och intressanta, med flertalet saker att 

fundera över och arbeta med. Hur ska vi utforma våra gudstjänster? 

Vilka utmaningar står vi inför? Hur ska vi lösa praktiska frågor? Vilka 

delar av vårt arbete ska vi prioritera? Vad brinner vi för?  

I höst fortsätter vi de samtalen, skapar planer och gör konkreta 

förändringar och nya satsningar. Som en röd tråd genom allt detta går 

den fråga som måste utgöra grunden för allt; vart leder Herren oss nu?  

Församlingen bygger inte på vår egen kraft utan på Jesus Kristus och 

därför är det viktigt att vi hela tiden ser till att hålla oss nära Gud, be och 

lyssna till Andens ledning. Detta är inte en börda utan en välsignelse. Vi 

får be om ledning från den som ser hela bilden, och som har makt att 

göra större saker än vi anar. Vi får be om kraft och inspiration från den 

som skapat allting – det är en underbar tillgång!  

Våra sätt att lyssna in Herren skiljer sig åt, och därför är det viktigt att 

framtidsarbetet också involverar så många av oss som möjligt. Du 

behövs! Så välkommen att vara med i samtal, delta på bönedagar och 

bidra med dina tankar om vad du tror framtiden ska innehålla för 

Equmeniakyrkan Bergum.  

 

Tove Lilled, pastor 

LOPPMARKNAD 9 SEPTEMBER KL 10.00 - 15.00 

Varmt välkomna till Equmeniakyrkans loppis i Bergum.               

Leksaker, böcker, prydnadssaker, möbler mm kommer att finnas till 

försäljning i kyrkan. Betalning sker kontant eller via swish.  

Det kommer även finnas ett café i kyrkan som är öppet 10.00 - 15.00.  

Vi tar gärna emot saker som du inte längre behöver.      

Inlämning sker fredag 7/9 kl. 18.00-20.00 och lördag 8/9 kl 10.00-

13.00 i kyrkan eller efter annan bokad 

tid. Vi kan också ordna hämtning efter 

överenskommelse.                     

Kontakt : Ann-Charlotte Persson      

0709-609216 

TILLSAMMANSDAG 1 SEPTEMBER PÅ LJUNGSLÄTT I GRÅBO 

Lördagen den 1 september med start kl 10.00 har vi tillsammansdag. 

Equmenialedarna har kickoff och övernattar från fredagen. Välkomna till en 

dag fylld med undervisning, mat, aktiviteter och tid att bara umgås. Alla som 

är intresserade är välkomna. Anmälan görs till Mats Persson 0739-021255 

eller på lista som finns i kyrkan. Sista anmälningsdag 20 augusti.   

Equmeniakyrkan 
BERGUM 



AUGUSTI 

12 Söndag 

kl 10.30 Gudstjänst, predikar gör 

Tove Lilled. Sång Mattias 

Larsson. Nattvard. 

14 Tisdag 

kl 15.30 Gudstjänst på Solängen 

19 Söndag 

kl 10.30 Gudstjänst, predikar 

Hanna Larsson. Musik Sofia 

Arveteg 

26 Söndag 

Vi hänvisar till andra kyrkor. 

28 Tisdag 

kl 15.30 Gudstjänst på Solängen 

SEPTEMBER 

1 Lördag Tillsammansdag 

Se separat ruta.  

9 Söndag                    

kl 11.00 Ekumenisk gudstjänst i 

församlingshemmet. Predikar gör 

Tove Lilled.  

LOPPMARKNAD - Se separat ruta 

11 Tisdag 

kl 15.30 Gudstjänst på Solängen 

16 Söndag 

kl 10.30 Gudstjänst, predikar gör 

Karl Hylén. Sång Jenny 

Jacobsson.  

23 Söndag 

Vi hänvisar till andra kyrkor. 

25 Tisdag 

kl 15.30 Gudstjänst på Solängen 

29 Lördag 

kl 08.00 - 16.00 Bönedag i 

Kyrkan. Se separat ruta. 

30 Söndag 

kl 10.30 Bönegudstjänst, 

predikar gör Tove Lilled. Sång 

Hanne Evenbratt. 

OKTOBER 

7 Söndag 

kl 10.30 Gudstjänst, predikar 

gör Anne Grudeborn. Nattvard. 

Kollekt till equmenia riks. Sång 

Sara Ahlstedt. 

9 Tisdag 

kl 15.30 Gudstjänst på Solängen 

14 Söndag 

Vi hänvisar till andra kyrkor. 

21 Söndag             

kl 16.00 Equmeniagudstjänst 

med scoutinvigning. Predikar 

gör Tove Lilled. Sång Jenny 

Jacobsson. Kollekt till 

Equmenia Bergum. 

Servering. 

23 Tisdag 

kl 15.30 Gudstjänst på Solängen 

28 Söndag 

kl 10.30 Gudstjänst i form av 

bibelstudium med Tove Lilled. 

NOVEMBER 

3 Lördag, Alla helgons dag 

kl 16.00 Gudstjänst, predikar 

gör Tove Lilled. Nattvard. Sång 

Louise Hagby. 

6 Tisdag 

kl 15.30 Gudstjänst på Solängen 

11 Söndag 

Vi hänvisar till andra kyrkor. 

18 Söndag  

kl 10.30 Gudstjänst i form av 

bibelstudium med Bosse 

Arwedahl. Pajlunch. 

20 Tisdag 

kl 15.30 Gudstjänst på Solängen 

25 Söndag 

kl 10.30 Gudstjänst, predikar 

gör Tove Lilled. Sång Jenny 

Jacobsson. 

DECEMBER 

2 Söndag  1:a advent 

kl 10.30 Gudstjänst, predikar 

gör Tove Lilled. Sång Miranda 

Bergenkull 

 

KALENDARIUM 

JULMARKNAD 8/12 Kl 10.00 –14.00 

Mer info kommer på hemsida och i 

nästa blad 

BÖNEDAG 29 SEPTEMBER                         

kl 08.00 -16.00  

Vi ber för församlingen, för vår 

bygd och andra aktuella ämnen.                

Kl 12.00 gemensam sopplunch. 

Bokningslista för aktuella tider att 

boka sig på kommer att finnas i 

kyrkan.  

EQUMENIA STARTAR V 36 

Se hemsida för mer information om 

respektive grupp. 

Vill du bli scout eller scoutledare? 

Kontakta Erik 

Larsson för mer 

information 031 - 

702 03 27 

FÖRELÄSNING 

I höst bjuder vi in till föreläsning om 

miljö och hur vi ska agera för att ta 

hand om den natur vi lever i. Mer 

info och datum kommer efter 

sommaren            


