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Kontakt 
Hemsida: 

www.bergum.missionskyrkan.se 

Adress: Olofstorpsvägen 8A  

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 

När du läser detta blad är vi alldeles i närheten av 2014 års början. Vi kan både blicka bakåt 
på året som gått men också framåt mot 2014. 

Om vi först tittar bakåt på vad som hänt och skett i vår församling så kan man först och främst 
tänka på vår pastorsfråga. 

När vi konstaterade att vår ekonomi inte klarade av en näst intill heltidstjänst tänkte vi kanske 
inte att det skulle vara besvärligt att anställa någon på 40 % men så är fallet. I nuläget har 
vi  ingen pastor men har inte gett upp i frågan utan jobbar vidare med att  försöka finna en 
lämplig kandidat förhoppningsvis under första halvan av 2014. 

Framtidsdialogen fortsätter med många goda ideer,  nästa steg är att prioritera dessa och 
sedan jobba vidare med att införa några av dem  i vårt arbete. 

 
Den 6:e januari har vi församlingens julfest och alla  är mycket välkomna. Det blir Gudstjänst 
och mat med förhoppningsvis god samvaro med några programpunkter. 

 
Under våren tänker vi prova några nya ideer som tex afternoon tea.  Tanken är också att 
jobba med hemsidan och använda denna för kommunikation. Se till att du alltid har den som 
ett bokmärke i din Webläsare så du snabbt kan nå den. Här kommer uppdateringar att ske av 
programbladet sådant som kanske inte var klart vid dess tryckning. Efter årsmötet är det 
dags för näste ordförande att ta vid håll utkik efter detta.  

 
Har du funderingar eller ideer ta kontakt med styrelsen eller programgruppen ( Esa, Gunnar, 
Mats, Viola, Sofia). 

 
Guds välsignelse till er alla 

Mats Persson 



 

4 Tisdag 

kl 15.30 Gudstjänst på Solängen 

9 Söndag 

kl 10.30 Gudstjänst, Predikar gör Lennart 

Ekström på temat prövningens stund 

16 Söndag 

kl 10.30 Gudstjänst, Predikar gör Carina Hult på 

temat den kämpande tron 

18 Tisdag 

kl 15.30 Gudstjänst på Solängen 

23 Söndag 

Vi hänvisar till Gråbo Missionskyrka  

30 Söndag 

kl 10.30 Gudstjänst, Predikar gör Lars 

Henriksson på temat livets bröd 

1 Tisdag 

kl 15.30 Gudstjänst på Solängen 

6 Söndag 

kl 10.30 Gudstjänst med nattvard, 

Predikar gör Niklas Lindén på temat försonaren 

13 Söndag 

kl 10.30 Gudstjänst, Predikar gör  Bo Cedergårdh 

på temat vägen till korset, sång Kent Olofsson 

Händer i APRIL 

6 Måndag 

kl 10.30 Julfest       

Predikar gör Thage Drewitz på temat världens 

ljus. 

7 Tisdag 

kl 15.30 Gudstjänst på Solängen 

12 Söndag 

Vi hänvisar till Gråbo Missionskyrka 

”Tillsammansgudstjänst - Jesu dop”  

19 Söndag 

kl 10:30 Gudstjänst med nattvard, Predikar gör 

Marcus Boberg på temat livets källa    

Servering: sopplunch 

21 Tisdag 

kl 15.30 Gudstjänst på Solängen 

23 Torsdag SMU:s årsmöte kl. 18.00 

26 Söndag 

kl 10:30 Gudstjänst, Predikar gör Ann-Mari 

Svenninghed på temat Jesus skapar tro 

Församlingens årsmöte 

2 Söndag 

kl 10.30 Gudstjänst med nattvard. Predikar gör 

Niklas Linden på temat uppenbarelsens ljus 

4 Tisdag 

kl 15.30 Gudstjänst på Solängen 

9 Söndag 

Vi hänvisar till Gråbo Missionskyrka 

16 Söndag 

kl 10.30 Gudstjänst, Predikar gör Robert 

Sörstrand på temat nåd och tjänst        

Servering: Afternoon tea  

18 Tisdag 

kl 15.30 Gudstjänst på Solängen 

23 Söndag 

kl 10.30 Gudstjänst, Predikar gör Mauritz 

Peterson på temat det levande ordet 

 

 

2 Söndag 

kl 10.30 Gudstjänst med nattvard, Predikar gör 

Niklas Lindén på temat kärlekens väg 

 

Händer i JANUARI 

Händer i MARS 

Händer i  FEBRUARI 

SMU:s årsmöte  

23 januari 2014  

Församlingens 

årsmöte  

26 januari 2014 

Missa inte 

SMU  

Tisdagar: Utmanarscout 

Torsdagar: Scoutpatrull 

Fredagar: Tonår 

Himlakul: Söndagar i mån av barn och ledare 

Se hemsida för utförligare program 


