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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  

 

 

Händer i  OKTOBER 

Uthyrning 

Erik Larsson 

Telefon 031-702 03 27 

Pg: 47 95 30-8 

Bg: 361-8121  

SMUs PG:  42 98 90-7 

Mannen, myten och legenden Paulus 

Konfirmanden bläddrade förvirrat i sin bibel, fram och tillbaka mellan de 
olika delarna, utan att hitta det han sökte. Jag stod vid tavlan och 
betraktade honom, och tillslut var jag tvungen att fråga hur det gick. Då 
insåg jag att han istället för att leta efter det angivna bibelordet hade 
fastnat vid att jag sagt att det var ett citat från Paulus, och att han därför 
letade efter mannen själv. Och eftersom ingen bok eller brev hade 
Paulus som namn hittade han inte vidare. Det tog lite tid men tillslut 
förstod han mig när jag sa; Paulus finns överallt.  

Om än inte helt sant så finns det ändå en poäng i det uttalandet. När det 
gäller Bibelns skildringar av den första kyrkans framväxt är 
berättelserna om Paulus liv och samlingarna av hans texter avgörande. 
Hans starka åsikter och stora kunskap berör mängder av ämnen och 
har format vår kyrka genom alla tider. Olika delar tilltalar olika 
människor. Kanske vilar du i hans beskrivning av kärleken, med de 
välkända orden om dess storhet och avgörande kraft. Kanske 
provoceras du av hans ord om kvinnor, eller förvånas över hans syn på 
äktenskapet. Eller fascineras du kanske snarare över det som är hans 
egen historia, och förvandlingen från en fruktad fiende till en 
framstående apostel? Det finns mycket att lära om mannen som väcker 
reaktioner överallt.  

Under hösten kommer vi tillsammans att fördjupa oss i texterna av och 
om Paulus. Tillsammans får vi följa med genom hans spännande livsöde 
och hans undervisning, och låta oss både inspireras och provoceras. Du 
behöver inte kunna allt (eller någonting alls) för att komma med, vi lär 
oss tillsammans.   

Välkommen!  

 

Tove Lilled  

LOPPMARKNAD 19 AUGUSTI KL 10.00 - 14.00 

Varmt välkomna till Equmeniakyrkans stora loppis i Bergum.                  

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

försäljning utanför kyrkan. Betalning sker kontant eller via swish. Vid 

regn kommer loppisen att flytta inomhus. Viss del ? 10%? Av vinsten 

kommer att gå till nattvandrarna i Bergum.  

Det kommer även finnas ett cafe i kyrkan som är öppet 10.00 - 14.00.  

Vi tar gärna emot saker som du inte längre behöver.      

Inlämning sker fredag 18/8 kl. 17.30-

20.00 i kyrkan eller efter annan bokad tid. 

Vi kan också ordna hämtning efter 

överenskommelse.                     

Kontakt : Ann-Charlotte Persson 0709-

609216, Sofia Arveteg 0739-385070  

TILLSAMMANSDAG 9 SEPTEMBER PÅ ÅSENGÅRDEN 

Lördagen den 9 september har vi en gemensam tillsammansdag med 

Guntorps Missionskyrka. Ungdomar 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 Fredrik Arveteg 

(kyrka@arveteg.se, 0702 - 75 27 66) senast 1 september.   

Equmeniakyrkan 
BERGUM 



AUGUSTI 

1 Tisdag 

kl 15.30 Gudstjänst på Solängen 

6 Söndag 

Vi hänvisar till Equmeniakyrkan i 

Gråbo. 

13 Söndag 

kl 10.30 Gudstjänst, Predikar gör 

Tove Lilled. Nattvard. Servering. 

15 Tisdag 

kl 15.30 Gudstjänst på Solängen 

19 Lördag 

LOPPMARKNAD - Se separat ruta 

20 Söndag 

Vi hänvisar till Equmeniakyrkan i 

Gråbo. 

27 Söndag      

kl 10.30 Gudstjänst i form av 

bibelstudium med Karin Åkesson. 

29 Tisdag 

kl 15.30 Gudstjänst på Solängen 

SEPTEMBER 

3 Söndag                    

kl 10.30 Ekumenisk gudstjänst, 

Predikar gör Charlotta Nylund. 

Sång Kent Olofsson. Skördefest 

via 190:an. 

 

8-9 Tillsammanshelg 

Se separat ruta.  

12 Tisdag 

kl 15.30 Gudstjänst på Solängen 

17 Söndag 

Vi hänvisar till Equmeniakyrkan 

i Gråbo. 

24 Söndag 

kl 10.30 Gudstjänst, Predikar 

gör Anette Larsson. Sång 

Louise Hagby. 

16 Tisdag 

kl 15.30 Gudstjänst på Solängen 

 

OKTOBER 

1 Söndag 

kl 10.30 Gudstjänst, Predikar 

gör Bosse Arwedahl. Sång Åse 

Olofsson. 

8 Söndag 

Vi hänvisar till Equmeniakyrkan 

i Gråbo. 

10 Tisdag 

kl 15.30 Gudstjänst på Solängen 

15 Söndag 

kl 10.30 Gudstjänst, Predikar 

gör Tove Lilled. Nattvard. 

Kollekt till Equmenia. 

26 Söndag            

kl 10.30 SMU Gudstjänst med 

scoutinvigning. Predikar gör 

Tove Lilled. Sång Jenny 

Jacobsson. Kollekt till SMU. 

Servering. 

24 Tisdag 

kl 15.30 Gudstjänst på Solängen 

29 Söndag 

kl 10.30 Gudstjänst i form av 

bibelstudium. 

NOVEMBER 

4 Lördag, Alla helgons dag 

kl 16.00 Gudstjänst, Predikar 

gör Tove Lilled. Nattvard.  

7 Tisdag 

kl 15.30 Gudstjänst på Solängen 

11 Lördag 

kl 08.00 - 16.00 Bönedag Se 

separat ruta. 

13 Söndag 

kl 10.30 Bönegudstjänst, 

Predikar gör Tove Lilled. Sång 

Jenny Jacobsson. Nattvard. 

Pajlunch. 

19 Söndag 

Vi hänvisar till Equmeniakyrkan 

i Gråbo. 

21 Tisdag 

kl 15.30 Gudstjänst på Solängen 

14 Söndag  

kl 10.30 Gudstjänst i form av 

bibelstudium med Marcus 

Boberg.  

KALENDARIUM 

 

”PAULUS”   Är tema för 

gudstjänsterna i augusti till 

november. Vi fördjupar oss i hans 

liv och undervisning.  

BÖNEDAG 11 NOVEMBER                         

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.  

SMU startar sin verksamhet v 35 

Se hemsida för mer information om 

respektive grupp. 

Vill du bli scout eller scoutledare? 

Kontakta Erik 

Larsson för mer 

information 031 - 

702 03 27 


