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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.bergum.missionskyrkan.se 

Adress: Olofstorpsvägen 8A  

BERGUMS MISSIONSFÖRSAMLING 

- en del av Equmeniakyrkan 

Här kommer nu äntligen ett rykande färskt programblad! Tänk så mycket planer vi har. Här finns 

information om gudstjänster, bibelstudium och ungdomsarbetet, här nämns sångare och talare, utökade 

serveringar och projektkören. Och ändå ryms inte allt. För mellan alla dessa samlingar sker möten, såväl 

inom som utanför kyrkans väggar. Vi samlas för både planering och gemenskap; vi har styrelser och 

kommittéer samt BAS-grupper och rena umgängeskretsar. Vi är ansvariga och deltagare, men också mitt i 

allt detta trossyskon och medmänniskor. I våra möten får vi dela livet med varandra. Jag tror att det är när 

vi möts på riktigt, alltså när vi finner tiden och möjligheten att ingående fråga varandra hur vi har det och 

har tid att vänta på svaret, som det verkliga syftet med att vara med i en församling uppenbarar sig. En 

församling handlar om människans innersta och behöver därför ge utrymme för oss att nå dit.  

I mötet med andra människor möter vi också Gud. Människan är skapad till Guds avbild och i varandra kan 

vi få se spår av vem Gud är och vad Han vill. Genom att vara en del i varandras liv får vi chans att vara 

Guds röst till varandra. Vi kan se på den andres situationer och ge råd, be för och med varandra och 

förmedla budskapet om Guds kärlek. Det är ett hedersuppdrag!  

En fantastisk del i mitt arbete som pastor är hembesöken. Att få sitta ner med människor och samtala om 

livets alla delar, be en bön och dela något fikabröd. Där och då kan vi nå in på djupet hos varandra, i skydd 

av ett hem. Och den omgivningen gör något med samtalet. Redan i Bibelns texter ser vi vikten av att mötas, 

och att göra det i hemmen. Jesus visste innebörden i att komma hem till människor, att ligga till bords med 

dem. För en måltid delar du inte med en fiende, en måltid delar du med någon du bryr dig om eller är 

intresserad av. Därför gläds jag över att vi fortsätter att utveckla vår gemenskap i församlingen med fokus 

på fikat efter gudstjänsten. Där finns utrymme, där byggs relationer. Då blir att komma till kyrkan att 

komma till ett hem, till en miljö som visar på vem som bor där. Vår kyrka är Guds hus. 

 

Välkommen att ta del av våra verksamheter och vår gemenskap under den här våren. Det finns plats för 

dig.  

Hälsningar / Tove Lilled 

 

 

 

Uthyrning 

Erik Larsson 

Telefon 031-702 03 27 

Pg: 47 95 30-8 

Bg: 361-8121             

SMUs PG:  42 98 90-7 



 

3 Söndag 

kl 10.00 Bergumsdagen på Bergums 

fritidslantgård. Ekumenisk gudstjänst. 

10 Söndag 

kl 10.30 SMU-gudstjänst, predikar gör Tove 

Lilled. Kollekt till SMU. 

12 Tisdag 

kl 15.30 Gudstjänst på Solängen 

17 Söndag 

Vi hänvisar till Gråbo Missionskyrka 

24 Söndag 

kl 10.30 Gudstjänst, Predikar gör 

Tove Lilled. Nattvard. Sång: 

Projektkören. Servering: Kakbuffé. 

26 Tisdag 

kl 15.30 Gudstjänst på Solängen 

31 Söndag 

kl 10.30 Gudstjänst i form av bibelstudium med 

Lars Gunther. Sång Kent Olofsson. 

 

 

7 Söndag 

kl 10.30 Gudstjänst med familjen Evenbratt. Sång 

Eventratt.  

9 Tisdag 

kl 15.30 Gudstjänst på Solängen 

14 Söndag 

kl 10.30 Installationsgudstjänst, Predikar gör 

Tomas Hammar.            

Vid bra väder grillning efter gudstjänsten.  

23 Tisdag 

kl 15.30 Gudstjänst på Solängen 

 

 

SOMMARUPPEHÅLL 

 

9 Söndag 

kl 10.30 Gudstjänst, Predikar gör Tove Lilled. 

Nattvard. 

Händer i JULI 

1 Söndag 

kl 10.30 Gudstjänst i form av bibelstudium med 

Tobias Ålöw. Sång Jenny Jacobsson.   

Servering: Tea time 

3 Tisdag 

kl 15.30 Gudstjänst på Solängen 

8 Söndag 

Vi hänvisar till Gråbo Missionskyrka 

15 Söndag 

kl 10.30 Gudstjänst, Predikar gör Tove Lilled. 

Nattvard. Sång Lasse Lilled. Kollekt till THS. 

17 Tisdag 

kl 15.30 Gudstjänst på Solängen 

22 Söndag 

kl 10.30 Gudstjänst, Predikar gör Lena 

Fagerfjäll.  

29 Söndag 

kl 10.30 Gudstjänst, Predikar gör Niklas Linden. 

31 Tisdag 

kl 15.30 Gudstjänst på Solängen 

 

 

12 Söndag 

kl 10:30 Gudstjänst , Predikar gör Lemuel Lilled. 

Nattvard. Sång Jenny Jacobsson. 

14 Tisdag 

kl 15.30 Gudstjänst på Solängen 

19 Söndag 

Vi hänvisar till Gråbo Missionskyrka 

26 Söndag 

kl 10.30 Gudstjänst i form av bibelstudium med 

Tove Lilled. Sång Miranda Bergenkull. Kollekt 

till  internationellt arbete. Pajlunch.  

28 Tisdag 

kl 15.30 Gudstjänst på Solängen 

Händer i JUNI 

Händer i  MAJ 

Händer i AUGUSTI 

Händer i MARS 

PÅSKENS GUDSTJÄNSTER 

2 Skärtorsdag 

kl 19.00 Ekumenisk Getsemanestund  

3 Långfredagen  

Vi hänvisar till Svenska Kyrkan i Bergum 

 5 Påskdagen 

kl 10:30 Gudstjänst , Predikar gör 

Tove Lilled. 

Händer i  OKTOBER 

Händer i  OKTOBER 

Händer i  APRIL 


