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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  

Equmenia     

PG:  42 98 90-7 

Hur ser din fasta ut i år? 

Här kommer så ännu ett rykande färskt programblad, med en del av det vi 

planerar ska ske under våren. Som alltid så är det mycket som är på gång, 

många delar att se fram emot. Om drygt en månad är det påsk, vilket gör att 

detta blad kommer några veckor in i fastan. Kyrkoårets texter, som vi har 

som tema i år, påminner oss om detta samtidigt som kristna i vår del av 

världen nog inte är de som är mest kända för att upprätthålla fastan. Men 

kanske börjar saker ändras. Från olika håll hörs människor tala om att avstå 

saker för en period, att skala ner på vissa aktiviteter och rikta fokus mot det 

som verkligen betyder något. 

Kanske är detta året då även du får testa på fastan? Än är det inte för sent. 

Det kan vara att avstå från mat under vissa tider, men också att avstå från 

något helt annat. Vad tar mycket tid i ditt liv, som du skulle kunna dra ner på 

för att under en period fokusera mer på Gud? Vad skulle du kunna offra för 

att vinna något helt annat? Fastan i sig är inte självuppfyllande, men den 

kan skapa utrymme för Gud att kasta nytt ljus över ditt liv och de val du gör.  

Anta utmaningen att avsätta tid för bön och att umgås med Gud. Låt fastan 

bli en väg till fördjupad relation mellan er, och en förberedelse för påskens 

budskap. Våra samlingar av olika slag har alltid öppna dörrar, och du är 

varmt välkommen att söka dig än närmare Gud tillsammans med oss.  

 

Tove Lilled, pastor 

Equmeniakyrkan 
BERGUM 

En hälsning från församlingens ordförande 
Ett årsmöte har nu passerat  som bl.a. innebar ny ordförande i 
församlingen. Jag tar nu över posten och hoppas att vi skall få ett bra år 
tillsammans.  
Jag tänkte att vi ska försöka ha en dialog om hur vi ska utveckla 
församlingen tillsammans, därför kommer en inbjudan till 
dialog kring detta att komma lite längre fram. I övrigt tveka inte att höra av 
er med synpunkter eller förslag så ses vi snart på våra samlingar. 
Hälsningar Mats Persson  

Hjälp oss spara miljön! 

Anmäl till Tove på: tove.lilled@hotmail.com så skickar vi programbladet 
på mail nästa gång istället. TACK! 

En hälsning från ordförande i Equmenia 
Hej alla församlingsmedlemmar, vänner och deltagare i Equmenia! Som 
ny ordförande i Equmenias vill  jag passa på att tacka för förtroendet att 
får vara med i församlingens arbete genom barn– och 
ungdomverksamheten. För mig är det en ny och häftig sak som jag 
verkligen ser fram emot! Nu såhär i början på nya året så har vi inlett med 
ett namnbyte på föreningen, från SMU i Bergum till Equmenia Bergum. 
Detta innebär inga förändringar utan vårt arbete fortsätter som vanligt.            
Vi planerar att fira namnbytet med ett öppet hus vilket alla är varmt 
välkomna till. Jag hoppas att 2018 ger oss många nya erfarenheter och 
roliga stunder tillsammans.             
Hälsningar Alexandra Persson 



MARS 

4 Söndag 

kl 10.30 Gudstjänst. Predikar gör 

Tove Lilled. Sång Miranda 

Bergenkull. 

11 Söndag 

kl 10.30 Gudstjänst. Predikar gör 

pastorskandidat Emil Thelin. 

Kollekt till diakon och pastors-

utbildningen. Sång Jenny 

Jacobsson  

13 Tisdag 

kl 15.30 Gudstjänst på Solängen 

18 Söndag 

Vi hänvisar till våra grannkyrkor. 

25 Söndag      

kl 16.00 Gudstjänst i form av 

bibelstudium med Tove Lilled. 

27 Tisdag 

kl 15.30 Gudstjänst på Solängen 

29 Skärtorsdag     

kl 19.00 Getsemanestund med 

Svenska kyrkan i Bergum. 

Nattvard. Servering. 

 

APRIL 

1 Påskdagen, söndag 

kl 10.30 Gudstjänst. Predikar gör 

Tove Lilled.  Sång Louise Hagby. 

Servering. 

8 Söndag             

kl 10.30 Gudstjänst. Predikar gör 

Niklas Linden. Sång Sara 

Ahlstedt. Nattvard. 

10 Tisdag 

kl 15.30 Gudstjänst på Solängen 

15 Söndag 

Vi hänvisar till våra grannkyrkor. 

22 Söndag 

kl 10.30 Equmenia gudstjänst 

tillsammans med scouterna på 

hajk. Tove Lilled med fl. 

medverkar. Plats meddelas 

senare. 

24 Tisdag 

kl 15.30 Gudstjänst på Solängen 

29 Söndag 

kl 10.00 Gudstjänst i form av 

bibelstudium. 

MAJ 

6 Söndag Bergumsdagen 

kl 10.00 Ekumenisk gudstjänst 

på fritidslantgården. Predikar 

gör Charlotta Nylund. 

8 Tisdag 

kl 15.30 Gudstjänst på Solängen 

13 Söndag 

Vi hänvisar till våra grannkyrkor. 

20 Söndag 

kl 16.00 Gudstjänst. Predikar 

gör Tove Lilled. Sång av 

Projektkören. Nattvard.  

22 Tisdag 

kl 15.30 Gudstjänst på Solängen 

27 Söndag 

kl 10.30 Gudstjänst i form av 

bibelstudium med Marcus 

Boberg. 

JUNI 

3 Söndag 

kl 10.30 Gudstjänst. Predikar 

gör Karin Åkesson. Sång Mattias 

Larsson.   

5 Tisdag 

kl 15.30 Gudstjänst på Solängen 

10 Söndag 

kl 10.30 Gudstjänst. Predikar 

gör Tove Lilled. Sång Åse 

Olofsson. Nattvard. Grillning 

efter gudstjänsten.  

JULI 

 

AUGUSTI 

12 Söndag 

kl 10.30 Gudstjänst. Predikar gör 

Tove Lilled.  

KALENDARIUM 

 

EFTERLYSNING 

Du som kan kan tänka dig att bli 

tonårsledare 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 

 Equmeniakyrkans kyrkokonferens 
äger rum i Gävle 10–12 maj 2018.  

LOPPMARKNAD 

Även i år kommer vi att ha en loppis 

och vi tar emot saker under hela 

året. Inlämning kan ske på exp. tid 

eller efter överenskommelse. Ann-

Charlotte Persson 0709-609216.  


