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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  
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Uthyrning 

Erik Larsson 

Telefon 031-702 03 27 

Equmeniakyrkan Bergum                           

Pg: 47 95 30-8 

Bg: 361-8121  

Equmenia Bergum           

Bg: 256-7584        

Swish: 123 578 23 54 

Be the light - var ljuset 

I årets sista programblad känns det som ett bra tillfälle med 

några reflektioner från ordföranden. En av de saker som jag 

funderar över är alla de möten med människor vi gör i vår  

vardag. 

På tillsammansdagen i september pratade vi bland annat om 

olika möten och de människor vi träffar i vår vardag. Hur ser 

det ut för församlingen, vilka möter vi där och vad betyder 

dessa möten för oss? Själv tänker jag direkt på våra 

gudstjänster och de möten som sker där och hur glad jag är 

över att få träffas och dela den gemenskapen. Där finns  

möjligheten att dela glädje och sorg, kunna stödja andra och 

själv få stöd när det behövs. Jag tänker även på ledarna i 

Equmenia som träffar många barn och ungdomar varje vecka 

och vad dessa möten betyder.  

Jesus uppmanar oss att ta hand om varandra och när jag  

vandrade runt på Ljus i Alingsås där årets tema var ”be the 

light” (var ljuset) funderade jag extra över; hur kan jag vara ett 

ljus för mina medmänniskor och världen? Så nästa gång du och 

jag möter en medmänniska vad gör vi med den stunden? Hur 

kan vi göra Bergum lite ljusare? 

Tänk lite extra på detta nu i 

juletider.  

 

Mats Persson 

Equmeniakyrkan 
BERGUM 

Julmarknad 

Lördag den 7:e december 

Kl. 10.00 till 14.00 i Equmeniagården 

 

Vi bjuder på härlig julstämning med  lotterier, försäljning, 

peka-rätt, servering, glögg och pepparkaka! 

 

 

 

 

 

Alla är varmt välkomna 

 



DECEMBER 

1 Söndag, första advent 

kl 10.30 Gudstjänst, talar 

gör Lemuel Lilled. Sång 

Mattias Bergenkull. 

Adventskaffe. 

3 Tisdag 

kl 15.30 Gudstjänst på Solängen 

7 Lördag 

Equmenias Julmarknad 

kl 10.00 - 14.00 i 

Equmeniagården. Se 

separat ruta.  

8 Söndag, andra advent 

Vi hänvisar till andra kyrkor. 

15 Söndag, tredje advent 

kl 10.30 Gudstjänst i form av 

bibelstudium med Bo 

Cedergårdh. 

17 Tisdag 

kl 15.30 Gudstjänst på Solängen 

22 Söndag, fjärde advent   

kl 10.30 Gudstjänst, predikar gör 

Bosse Arwedahl. Nattvard. Sång 

Louise Hagby.  

26 Torsdag, Annandag jul    

kl 16.00 Gudstjänst, predikar gör 

Ann-Marie 

Svenninghed. 

JANUARI 

6 Måndag, trettondagen            

kl 10.30 Trettondagsfest. 

Predikar gör Karin Åkesson. 

Sång Åse Olofsson. Kollekt till 

missionen.  

12 Söndag 

kl 10.30 Gudstjänst, 

Predikar gör Tove 

Lilled. Nattvard.  

14 Tisdag 

kl 15.30 Gudstjänst på Solängen 

19 Söndag             

Vi hänvisar till andra kyrkor.                                                              

23 Torsdag 

kl 18.00 Equmenia Bergums 

årsmöte. 

26 Söndag             

kl 10.30 Ekumenisk 

bönegudstjänst, predikar 

gör Charlotta Nylund. Nattvard. 

28 Tisdag 

kl 15.30 Gudstjänst på Solängen 

FEBRUARI 

2 Söndag 

kl 10.30 Gudstjänst, Predikar 

gör Tove Lilled. Servering. 

Församlingen har årsmöte efter 

gudstjänsten. 

9 Söndag 

kl 10.30 Gudstjänst, Predikar 

gör Carina Hult. Sång 

Jenny Jacobsson.  

11 Tisdag 

kl 15.30 Gudstjänst på Solängen 

16 Söndag 

Vi hänvisar till andra kyrkor. 

23 Söndag             

kl 16.00 Gudstjänst i form av 

bibelstudium med Tove Lilled. 

25 Tisdag 

kl 15.30 Gudstjänst på Solängen 

 

 

KALENDARIUM 

Equmenias aktiviter startar        

åter v 5 

Se hemsidan för utförligare program: 

www.equmeniakyrkan.se/bergum 

Välkommen tillbaka  

Vår pastor Tove Lilled börjar igen 

efter sin föräldraledighet med 

gudstjänsten den 12 januari  

ÅRSMÖTEN 

Equmenia Bergum har årsmöte 

den 23/1  

och  

Equmeniakyrkan Bergum  har 

årsmöte den 2/2 

 Tema för gudstjänsterna med start 

från första advent och  drygt ett år 

framåt kommer bli kyrkoårets 

texter.  

Spagettikyrka 

Är ett projekt mellan Equmenia-

kyrkan och Equmenia i Bergum. 

Här finns det möjlighet att äta 

spaghetti och köttfärssås på 

torsdagar kl 17.00 innan scouterna 

startar. Scouter, förälder, syskon 

eller församling, hit är alla hungriga 

välkomna! Håll utkik via mail eller 

hemsida för när spaghettikyrkan 

infaller. Kostnad 20 kr/person.  

Välkomna till Trettondagsfest 

  6 januari     

Medverkar gör Karin Åkesson och 

Åse Olofsson. Efter 

gudstjänsten är det 

servering med jultema 

och trivsel. 


