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Ordförande:  

Mats Persson  

031 – 702 01 27 

Adress: Olofstorpsvägen 8A  

 

www.equmeniakyrkan.se/bergum 

 

Återuppståndelsens tid 

Efter julens högtider och allt firande som följer efter det går vi så in i 

det som jag skulle vilja kalla uppståndelsens tid. Solen återvänder till 

vårt land, ljuset sträcker ut sig lite mer för varje dag och genom 

såväl en vacker vinter som en stundande vår kommer livet åter till 

världen ett steg i taget.  

Årscykeln som vi rör oss i är fascinerande, när vi hela tiden får 

uppleva livets vandring genom vår värld. Vi kan se kraften i knoppar 

och vårens första blommor, sommarens fullständiga explosion i liv 

och rörelse, och sedan höstens vindar som blåser bort energin ur 

skapelsen. Så följer vintern med sin dvala och mörker som i sin tur 

kan verka som slutet på det mesta, men i den går också att ana ännu 

en vår. Ännu en chans till liv, ännu en återuppståndelse. Och nu är vi 

snart där igen, med en vår som spräcker alla hinder och växer fram 

runt omkring oss.  

I samband med detta får vi också förbereda oss för vandringen mot 

påsken och den verkligt stora uppståndelsen; vår mästare som klev 

ut ur graven i allra högsta grad vid liv. Där finns vår räddning, vårt 

hopp och vår framtid!  

Låt våren vara en tid av uppståndelse även för dig. Se livet 

återvända till världen, och även till dig själv. Den uppståndne finns 

där, redo för ett möte med dig även               

denna vår.  

 

Tove Lilled, pastor 

Equmeniakyrkan 
BERGUM 

EN HÄLSNING FRÅN ORDFÖRANDE 
Vi ser nog alla fram emot den ljusare årstiden som nu kommer och allt som 
ligger framför oss. En glad händelse är att vår pastor kommer att vara 
föräldraledig. Styrelsen har beslutat att inte anställa någon vikarierande 
pastor utan vi kommer istället att kalla pastorer till de gudstjänster vi 
behöver samt fördela ut de övriga uppgifterna på församlingen. 
Programgruppen har redan gjort en planering för ett år och vi ser med 
tillförsikt på framtiden. Under tiden vår pastor är föräldraledig får ni 
istället kontakta mig, se uppgifter här nedan.  
Hälsningar Mats Persson 

Hjälp oss spara miljön! 

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

LOPPMARKNAD 15 SEPTEMBER KL 10.00 - 15.00       
Välkomna till Equmeniakyrkans loppmarknad i Bergum. Leksaker, böcker, 
prydnassaker, möbler mm kommer finnas till försäljning. Det kommer 
även finnas ett café.               
Vi tar gärna emot saker som du inte längre        
behöver.  Vi kan också ordna hämtning vid behov. 

Kontaktperson: 

Ann-Charlotte Persson 0709-609216.  

Uthyrning 

Erik Larsson 

Telefon 031-702 03 27 

Equmeniakyrkan Bergum                           
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MARS 

3 Söndag 

kl 10.30 Gudstjänst. Predikar gör 

Tove Lilled. Sång Jenny 

Jacobsson. Kollekt till 

Equmeniakyrkans Pastors – och 

diakonutbildning. 

10 Söndag 

Vi hänvisar till våra grannkyrkor. 

12 Tisdag 

kl 15.30 Gudstjänst på Solängen 

17 Söndag 

kl 10.30 Equmeniagudstjänst. 

Talar gör Hanna Larsson. Sång 

Sara Ahnstedt. Servering. Kollekt 

till Equmenia Bergum. 

24 Söndag      

kl 10.30 Gudstjänst. Predikar gör 

Tove Lilled. Nattvard. Servering.  

26 Tisdag 

kl 15.30 Gudstjänst på Solängen 

31 Söndag 

kl 10.30 Gudstjänst i form av 

bibelstudium med Bosse 

Arwedahl. 

APRIL 

7 Söndag                

Vi hänvisar till våra grannkyrkor. 

9 Tisdag 

kl 15.30 Gudstjänst på Solängen 

14 Söndag 

kl 10.30 Gudstjänst. Talar gör 

Mats och Ann-Charlotte Persson. 

Sång Louise Hagby. 

18 Skärtorsdag     

kl 19.00 Getsemanestund med 

Svenska kyrkan i Bergum. Talar 

gör Anette Larsson. 

Nattvard. Servering. 

21 Påskdagen, söndag 

kl 10.30 Gudstjänst. 

Predikar gör Bosse Arwedahl.  

Sång Jenny Jacobsson. 

Servering. 

23 Tisdag 

kl 15.30 Gudstjänst på Solängen 

28 Söndag 

kl 10.30 Gudstjänst i form av 

bibelstudium Marcus Boberg. 

Kollekt till Mission i Sverige. 

MAJ 

5 Söndag Bergumsdagen 

kl 10.00 Ekumenisk gudstjänst 

på fritidslantgården. Talar gör 

Anette Larsson. 

7 Tisdag 

kl 15.30 Gudstjänst på Solängen 

12 Söndag 

Vi hänvisar till våra grannkyrkor. 

19 Söndag 

kl 10.30 Gudstjänst. Predikar 

gör Niklas Lindén. Sång Mattias 

Larsson. Nattvard.  

21 Tisdag 

kl 15.30 Gudstjänst på Solängen 

26 Söndag 

kl 10.30 Gudstjänst i form av 

bibelstudium med Marcus 

Boberg. 

JUNI 

2 Söndag 

Vi hänvisar till våra grannkyrkor. 

4 Tisdag 

kl 15.30 Gudstjänst på Solängen 

9 Söndag 

kl 10.30 Gudstjänst. Predikar 

gör Bosse Arwedahl. Sång Åse 

Olofsson. Nattvard. Grillning 

efter gudstjänsten.  

JULI 

 

 

AUGUSTI 

11 Söndag 

kl 10.30 Gudstjänst.  

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 

 TILLSAMMANSDAG 24/8 

Boka in lördagen den 24 augusti 

redan nu för då kommer vi att ha 

en tillsammansdag. En dag då vi 

får träffas och trivas tillsammans 

och med Gud.  Plats och kostnad 

meddelas senare. 

Equmeniakyrkans kyrkokonferens 

29 maj - 2 juni i Jönköping. Tema 

”till jordens yttersta gräns” 


