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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  

 

www.equmeniakyrkan.se/bergum 

 

Uthyrning 

Erik Larsson 

Telefon 031-702 03 27 

Pg: 47 95 30-8 

Bg: 361-8121  

SMUs PG:  42 98 90-7 

Åter till stallet och vidare ut i världen 

Äntligen är det adventstid igen. Äntligen stjärnor i fönstren, äntligen 

pepparkakor och äntligen alla julens fantastiska bibeltexter. Medan 

julens traditioner kanske känns kvävande eller tråkiga för vissa, så 

är det för mig en plats att landa på. Oavsett vad året inneburit så 

kommer julen oss till mötes. Budskapet är detsamma varje år; 

världens ljus föds i ett enkelt stall. Mitt i julmusik och stök så står han 

där, frälsaren. Den lilla parveln i krubban, som kom att visa sig vara 

hela världens räddning.  

För medan omgivningen säger att julen handlar om barnen, så tänker 

jag att det egentligen handlar först och främst om bara ett barn, där i 

stallet. Dit vill jag söka mig även denna adventstid, för att försöka ta 

in det fantastiska som det innebär.  

Och även om jag älskar julen så sörjer jag inte när den är över. Då 

väntar nästa höjdpunkt; nyårsdagen. Det är något visst med den 

dagen. Världen är liksom ny, stillheten finns där och det ger 

verkligen en chans att stanna upp och fundera över det nya året. 

Ingenting är omöjligt när nyårsdagen är här, och vi får åter chansen 

att smida nya planer för året och ställa frågan: vad vill du Herre med 

detta år? Vart leder du nu? 

Jag vill önska dig en riktigt god 

jul och ett gott nytt år! Må julens 

under och nyårets möjligheter 

uppenbara sig för dig.  

Tove Lilled 

Equmeniakyrkan 
BERGUM 

 

      SMU i Bergum bjuder in till 

                    Julmarknad 

                                               Lördag den 9:e December 

                                                 Kl. 10.00 till 14.00 i SMU-gården 

Vi bjuder på  hå rlig julstå mning med  

må ngå åktiviteter fö r ållå å ldrår!  

 

Fö rså ljning åv håntverk öch  

måtprödukter, lötterier, pekå-rå tt,  

pyssel öch servering. 

 

SMU bjuder på  glö gg  

öch peppårkåkå! 

 

Alla är varmt välkomna 
 



DECEMBER 

3 Söndag, första advent 

kl 10.30 Gudstjänst, Predikar gör 

Tove Lilled. Sång 

Miranda Bergenkull. 

Adventskaffe. 

5 Tisdag 

kl 15.30 Gudstjänst på Solängen 

9 Lördag 

SMU:s Julmarknad kl. 10.00 - 

14.00 i SMU-gården. Se separat 

ruta.  

10 Söndag, andra advent 

Vi hänvisar till Equmeniakyrkan i 

Gråbo. 

17 Söndag, tredje advent 

kl 16.00 Nattvardsgudstjänst, 

Predikar gör Tove Lilled. Sång 

Åse Olofsson. 

19 Tisdag 

kl 15.30 Gudstjänst på Solängen 

25 Måndag      

kl 10.30 Juldagsgudstjänst 

 

 

 

 

JANUARI 

2 Tisdag 

kl 15.30 Gudstjänst på Solängen 

6 Lördag, trettondagen                 

kl 10.30 Gudstjänst & 

församlingsfest. Hanna Larsson 

berättar om sin resa med 

APG29 i Ecuador. Sång Louise 

Hagby. Kollekt till missionen. 

14 Söndag 

kl 10.30 Gudstjänst i form av 

bibelstudium med Daniel 

Ånskog. 

16 Tisdag 

kl 15.30 Gudstjänst på Solängen 

21 Söndag                       

kl 11.00 Ekumenisk 

bönegudstjänst, i Bergums 

kyrka. Predikar gör Tove Lilled. 

Sång Jenny Jacobsson. 

Nattvard. 

25 Torsdag 

kl 18.00 SMU:s 

årsmöte. 

 

28 Söndag 

Vi hänvisar till Equmeniakyrkan 

i Gråbo. 

30 Tisdag 

kl 15.30 Gudstjänst på Solängen 

FEBRUARI 

4 Söndag 

kl 10.30 Gudstjänst, Predikar 

gör Tove Lilled. Sång Mattias 

Bergenkull mfl. Servering. 

Församlingens årsmöte efter 

gudstjänsten. 

11 Söndag 

kl 10.30 Gudstjänst, Predikar 

gör Bosse Arwedahl. Nattvard. 

Sång Kristina Catoni. 

13 Tisdag 

kl 15.30 Gudstjänst på Solängen 

18 Söndag 

Vi hänvisar till Equmeniakyrkan 

i Gråbo. 

25 Söndag 

kl 10.30 Gudstjänst i form av 

bibelstudium 

med Tove 

Lilled. 

27 Tisdag 

kl 15.30 Gudstjänst på Solängen 

 

 

KALENDARIUM 

 

SMUs aktiviter startar        

åter v 5 

Se hemsida för utförligare program: 

www.equmeniakyrkan.se/bergum 

EFTERLYSNING 

Du som kan kan tänka dig att bli 

tonårledare eller scoutledare, 

någon kväll eller varje vecka är 

mycket välkommen att höra av dig 

till Erik Larsson 031 – 702 03 27 

eller Lemuel Lilled 0730 - 326715 

ÅRSMÖTEN 

SMU har årsmöte den 

25/1 och församlingen 

har årsmöte den 4/2. 

Tema för gudstjänsterna med 

start från första advent och  

drygt ett år framåt kommer 

bli kyrkoårets texter. 

 


