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NU BYTER VI NAMN
I år är det fem år sedan Missionskyrkan, Baptistkyrkan och Metodistkyrkan
gick ihop för att tillsammans bilda ett gemensamt samfund, som kom att
kallas Equmeniakyrkan. Ungdomsförbunden hade då redan gått före och
bildat det gemensamma Equmenia. Vi tog med oss våra olika traditioner och
erfarenheter och bestämde oss för att tillsammans bygga en ännu större och
bredare kyrka, där vi möts i vår tro på Jesus Kristus och ömsesidig respekt.
Sedan dess har församlingar på flera olika orter bytt namn för att heta i
enlighet med det nya samfundet. Det innebär att vi överger namn som
funnits länge, vilket alltid är en utmaning, men det här är vårt samfund och vi
får hjälpas åt att sprida namnet och vad det innebär. Nu har det blivit vår tur
att ta steget och byta; från Bergums Missionsförsamling till Equmeniakyrkan
Bergum! Vår församling är densamme, men kopplingen till vårt nya samfund
blir tydligare. Med anledning av namnbytet bjuder vi in till festgudstjänst den
18 september för att fira att namnet officiellt träder i kraft. Efter
gudstjänsten serveras det pajlunch i kyrkan.

VÄLKOMMEN TILL EQUMENIAKYRKAN BERGUM
VILL DU BLI SCOUTLEDARE ELLER SCOUT?
SMU i Bergum vill gärna ha nya scoutledare och
scouter.
Intresserad?
Ta kontakt med Erik Larsson 031-702 03 27

Kontakt
Pastor:
Tove Lilled 0722-28 99 86
tove.lilled@hotmail.se
Exp tid: ojämna veckor tisdagar kl. 17.00 18.00. Telefon 031 - 702 02 83
Besöksadress: Olofstorpsvägen 8A
Hemsida: 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

BERGUMS MISSIONSFÖRSAMLING
- en del av Equmeniakyrkan

Vad gör Du här?
Scoutens fråga var rak och uppriktig. Där stod jag i myllret av packning,
första dagen på mitt livs första scoutläger. Eftersom jag inte följt med på
läger tidigare var frågan inte så konstig, men rakheten överraskade. Och
fastän jag kunde svara så följde orden med mig. Vad gjorde jag egentligen
där, på scoutläger? Vad var min uppgift och min längtan där och då?
Kyrkan är för mig en plats att fundera över den frågan. Vad gör jag här på
jorden, i det här sammanhanget, i min familj och på mitt jobb? Vad är
egentligen poängen med allt detta, vad är min uppgift och mitt mål? Vad är
meningen med allt?
Under augusti till oktober kommer temat för våra gudstjänster och
bibelstudium att vara personporträtt. Det blir djupdykningar i texter kring
några av Bibelns olika gestalter, där vi får lära oss om just dem men också
får en chans att känna igen oss i skildringar av deras liv. Vilka är vi
människor egentligen, vad gör vi här och hur kan vi leva i relation till Gud?
Det blir kända och mindre kända namn som ska utforskas, vilket ger oss
chansen att lära känna helt nya gestalter men också lära oss mer om de vi
kanske redan känner till en del om.
Du är välkommen att söka svar och igenkänning med oss. Inga
förkunskaper krävs, bara mänsklighet.
Tove Lilled

KALENDARIUM
AUGUSTI
7 Söndag
kl 10.30 Gudstjänst, Predikar gör
Tove Lilled.
9 Tisdag
kl 15.30 Gudstjänst på Solängen

14 Söndag
kl 10.30 Gudstjänst, Predikar gör
Tove Lilled.
21 Söndag
Vi hänvisar till Gråbo
Missionskyrka
23 Tisdag
kl 15.30 Gudstjänst på Solängen

27 Lördag
Tillsamansdag på Kullingsvik (Se
separat ruta)

28 Söndag
Vi hänvisar till andra kyrkor i vår
närhet

SEPTEMBER
4 Söndag
kl 10.30 Gudstjänst i form av
bibelstudium med Tove Lilled.

11 Söndag,
kl 10.30 Ekumenisk gudstjänst,
predikar gör Charlotta Nylund.
Efter gudstjänsten deltar de som
vill på Fest via 190:an och
skördefesten i Bergum
13 Tisdag
kl 15.30 Gudstjänst på Solängen

18 Söndag
kl 10.30 Festgudstjänst med
nattvard. (Predikant ej klart vid
tryckning) Sång Jenny Jacobsson.
Pajlunch. (Se separat ruta)
25 Söndag
Vi hänvisar till Gråbo
Missionskyrka

15 Lördag
kl. 08.00 - 16.00 Bönedag
för församlingen och
bygden. (Se separat
ruta)

20 Söndag
kl 10.30 Gudstjänst i form av
bibelstudium med Lena Fagerfjäll.

16 Söndag
Vi hänvisar till Gråbo
Missionskyrka

27 Söndag, Första advent
kl 10.30 Gudstjänst, Predikar gör
Tove Lilled.

23 Söndag
kl 16.00 SMU-gudstjänst,
Predikar gör Tove Lilled. Sång
Jenny Jacobsson. Servering.
25 Tisdag
kl 15.30 Gudstjänst på Solängen

27 Tisdag
kl 15.30 Gudstjänst på Solängen

30 Söndag
kl 10.30 Gudstjänst, Predikar gör
Niklas Lindén. Sång Jenny
Jacobsson.

OKTOBER

NOVEMBER

2 Söndag
kl 10.30 Gudstjänst i form av
bibelstudium med Marcus
Boberg.

5 Lördag
kl 16.00 Gudstjänst, Predikar gör
Tove Lilled. Nattvard. Sång Åse
Olofsson.

9 Söndag
kl 10.30 Gudstjänst, Predikar gör
Tove Lilled. Nattvard. Sång Lars
Lilled. Kollekt till Equmenia.

8 Tisdag
kl 15.30 Gudstjänst på Solängen

11 Tisdag
kl 15.30 Gudstjänst på Solängen

13 Söndag
Vi hänvisar till Gråbo
Missionskyrka

22 Tisdag
kl 15.30 Gudstjänst på Solängen

BÖNEDAG 15 OKTOBER
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.
TILLSAMMANSDAG 27 AUGUSTI
Lördagen den 27 augusti har vi en
gemensam tillsammansdag med
Guntorps Missionskyrka. Platsen är
Kullingsvik (Herrljunga).
Anmälan görs till Fredrik Arveteg
(kyrka@arveteg.se, 0702 - 75 27 66)
senast 14 augusti.
SMU startar sin verksamhet v 35
Se hemsida för mer information om
respektive grupp.

