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Kontakt 

Pastor:  

Tove Lilled 0722-28 99 86 

tove.lilled@hotmail.se 

Exp tid: tisdagar kl. 17.00 - 18.00 

031 – 702 02 83 

Hemsida: www.equmeniakyrkan.se/bergum 

Adress: Olofstorpsvägen 8A  

BERGUMS MISSIONSFÖRSAMLING 

- en del av Equmeniakyrkan 

Händer i  OKTOBER 

 

 

Uthyrning 

Erik Larsson 

Telefon 031-702 03 27 

Pg: 47 95 30-8 

Bg: 361-8121             

SMUs PG:  42 98 90-7 

Församlingen i yngre tappning 

Varje fredag vid halv åtta hörs snabba steg i trappan ner till 
församlingsvåningen. Skor sparkas av innanför dörren och kroppar landar i 
sofforna medan rummet fylls av ljud och röster. Såhär inleder vi Tonår. 
Under några timmar är kyrkan bara tonåringarnas, och jag har lyxen att få 
vara med. De kvällarna ger mig minst lika mycket som de ger dem. Här 
inspireras och utmanas jag på flera plan. Vi pratar om livets alla delar och 
jag får försöka att på ett relevant sätt prata om Gud med dem. Under 
kvällarna ber vi, pratar, leker och skrattar.  
 
Tonår i kombination med alla scouterna på tisdagar och torsdagar sätter 
kyrkan i rörelse. Över grusplanen strömmar barn in till sina patruller och 
ledare för olika upptåg. Just nu tänker jag ofta tillbaka på oktobers SMU-
gudstjänst, med kyrksalen full av familjer, anhöriga och 
församlingsmedlemmar, och så många scouter att de knappt ryms på 
estraden. Vilken fest! Jag bär med mig glädjen över av att alla dessa 
människor kommer till vår kyrka för att fira sina unga och samtidigt får höra 
evangeliet, att vi får anta den utmaningen.  
 
När jag tänker på våra barn och unga så ler jag. Jag är glad att få känna 
dem och stolt över min församling och våra härliga ledare som gör allt detta 
möjligt. Våra ledare gör ett fantastiskt jobb! De tar vara på den stora 
möjlighet som Gud ger oss att få vara delaktiga i barn och ungas liv.  
Min bön och förhoppning är att vi ska få fortsätta utvecklas i det, att få vara 
en församling dit barn och ungdomar kan komma och bli sedda och 
uppmärksammade oavsett vilken dag i veckan de kommer. Att de ska få 
växa upp med vetskapen om att vi finns där för dem, ber för dem och bryr 
oss om dem. För dessa grupper tillhör församlingen. Så läs inte bara det här 
bladet, utan kolla även upp vad vår SMU-förening gör. Programmen finns i 
kyrkan och på hemsidan. Sätt dig in i de planerna och var med och bär dem 
i bön och omsorg. Engagera dig på det sätt som passar dig, och var beredd 
på att bli berörd. 
 
Jesus sa: Låt barnen komma till mig och hindra dem inte. Guds 

rike tillhör sådana som de. (Mark 10:14) 

Tove Lilled 

Nyårsfestival Bergum/Sjövik 15/16 

Välkommen till Nyårsfestival! 

Tillsammans med frikyrkorna i Bergum och Sjövik inbjuder 

Teamevangelisation dig till nyårsfestival. 5 dagar med gemenskap, 

undervisning, lovsång, förbön, evangelisation och en hel del kul. Vi 

kommer att bo på Sjöviksgården, Sjöviksgården ligger ca 4 mil norr om 

Göteborg och 2 mil från Alingsås.  

 

Anmälan 

Det är begränsat deltagarantal - anmäl dig därför omgående. Anmälan är bindande. Du deltar 

hela lägret. Minimiålder för lägret är 14 år. Sista anmälningsdag är den 13 december!  

Vi har inga bestämda lägeravgifter, ingen skall behöva stanna hemma av den orsaken. Men 

naturligtvis finns det en budget för lägret där vi räknar med en kostnad på ca 850kr/person. Vi 

tror att du känner ditt ansvar och hjälper till så att det går ihop genom att lägga ditt bidrag i 

kvällsmöteskollekten som går till lägret.  

 

Arrangör 

Teamevangelisation tillsammans med frikyrkorna i Bergum och Sjövik. 

Teamevangelisation är en kristen ekumenisk organisation, vilket innebär att den inte är knuten 

till någon särskild kyrka eller samfund. Teamevangelisation arbetar för att nå ut med 

budskapet om Jesus Kristus runtom i Sverige och hjälpa människor att växa i sin tro. 

Teamevangelisation har en drogfri policy, vilket även gäller för lägret. 

 

Lägrets målsättning 

Med lägret vill vi framförallt två saker: 

- Att du som deltagare ska lära känna Jesus djupare och få möjlighet att växa i tron på Honom. 

- Att nå Olofstorp och Sjövik med evangeliet och att väcka intresse för tron, speciellt bland 

unga. 
Som deltagare kommer du att få en möjlighet att utmanas i evangelisation och bidra till att 
människor nås av budskapet om Jesus. 
LÄS MER PÅ WWW.TEAMEVANGELISATION.SE 



Tema för gudstjänsterna i 

februari kommer att vara 

”Gud talar” 

SMU:s JULMARKNAD  

5 DECEMBER 

KL 10.00 - 14.00 I SMU-GÅRDEN 

ALLA ÄR VÄLKOMNA 

SMUs aktiviter startar        

åter v 4 

Se hemsida för utförligare 

program: 

www.equmeniakyrkan.se/bergum 

NOVEMBER 

29 Söndag, 1:a advent  

kl 10.30 Adventsgudstjänst, 

Predikar gör Tove Lilled.  Sång 

Miranda Bergenkull. 

Adventskaffe. 

 

DECEMBER 

5 Lördag SMU:s Julmarknad                 

kl 10.00 - 14.00 i SMU-gården 

6 Söndag, 2:a advent  

Vi hänvisar till Gråbo 

Missionskyrka 

8 Tisdag 

kl 15.30 Gudstjänst på Solängen 

11 Fredag 

kl 18.30 Bönekväll inför nyårslägret 

13 Söndag, 3:e advent  

kl 10.30 Gudstjänst, Predikar gör 

Tove Lilled. Nattvard. Sång Jenny 

Jacobsson. 

20 Söndag, 4:e avdent                   

kl 10.30 Gudstjänst, Predikar gör 

Tove Lilled.  Sång Mariam Sifa. 

22 Tisdag 

kl 15.30 Gudstjänst               

på Solängen 

 

24 Torsdag, Julafton, 

Midnattsgudstjänst              

kl 23.30 

30 Onsdag 

kl 19.00 Festivalmöte med 

Teamevangelisation 

31 Torsdag, Nyårsafton 

kl 19.00 Festivalmöte 

med Teamevangelisation 

JANUARI 

6 Onsdag, Trettondagen 

kl 10.30 Gudstjänst och 

trettondagsfest         

Predikar gör              

Hjördis Andersson.               

Sång Åse Olofsson.            

Kollekt mission              

10 Söndag 

kl 10.30 Gudstjänst, Predikar 

gör Tove Lilled. Nattvard. Sång 

Mariam Sifa.   

12 kl 15.30 Gudstjänst på Solängen 

17 Söndag 

Vi hänvisar till Gråbo 

Missionskyrka 

21 Torsdag                 

kl. 18.00 SMU:s årsmöte i SMU-

gården 

 

24 Söndag 

kl 10.30 Ekumenisk 

bönegudstjänst med Svenska 

kyrkan i Bergum, Predikar gör 

Henrik Gustafsson. Sång Jenny 

Jacobsson.  

26 Tisdag 

kl 15.30 Gudstjänst på Solängen 

31 Söndag 

kl 10.30 Gudstjänst i form av 

bibelstudium med Lena 

Fagerfjäll. 

FEBRUARI 

7 Söndag 

kl 10.30 Gudstjänst, Predikar 

gör Tove Lilled.  Församlingens 

årsmöte efter gudstjänsten. 

Servering 

9 Tisdag 

kl 15.30 Gudstjänst på Solängen 

14 Söndag 

kl 10.30 Gudstjänst, Predikar 

gör Tove Lilled. Nattvard. Sång 

Louise Hagby. 

21 Söndag 

Vi hänvisar till Gråbo 

Missionskyrka. 

23 Tisdag 

kl 15.30 Gudstjänst på Solängen 

28 Söndag 

kl 10.30 Gudstjänst i form av 

bibelstudium med Lars Gunther. 

Pajlunch. 

 

 

 

 

KALENDARIUM 

VAR MED OCH PÅVERKA !!! 

SMU HAR ÅRSMÖTE 21/1 

OCH FÖRSAMLINGEN 7/2 


