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BERGUMS MISSIONSFÖRSAMLING 

- en del av Equmeniakyrkan 

Så står vi inför ett nytt kvartal i vår församling då vi får fortsätta vår gemenskap, 

komma samman i bön och lovsång och lyssna till Guds ord. För visst känner vi 

gemenskap med varandra och skulle naturligtvis vilja dela den gemenskapen med 

fler. Men det tar tid, detta med att lära känna varandra. Tröskeln kan vara hög för 

den som är ny i sammanhanget. Människan är ju en social varelse med behov av 

gemenskap. 

Guds ord som predikas vid våra sammankomster är ju rättesnöre för hur vi ska leva 

våra liv. Inte alltid är det så lätt att följa efter i Jesu spår men det är målsättningen. 

Jag har nyligen gjort en erfarenhet som stämde mig till eftertanke. Jag var på väg till 

en matvaruaffär då jag får syn på en kvinna i bylsiga kläder sitter med en skål 

framför sig, en tiggerska. Jag har många gånger gjort den erfarenheten förut men 

inte gett något, av den enkla anledningen att jag inte har några kontanter på mig. 

Kanske också influerad av talet om att detta är organiserat och att pengarna inte går 

till dem som sitter och tigger. Men den här gången vände jag tillbaka och hämtade 

pengar och gav henne. Hon tittade upp och våra ögon möttes och jag såg bottenlös 

förtvivlan och skam. Jag blev förvånad över min egen reaktion. Jag fick en djup 

känsla av skam. Vem är jag, som har fått allt serverat på silverfat alltsedan jag 

föddes, att klandra den här kvinnan? Var det Jesus, som satt där och som mina ögon 

mötte? "Allt vad ni gjort mot en av dessa mina minsta, det har ni gjort emot mig". Det 

är Jesus som säger det. Ett annat ord från Jesus: "allt vad ni vill att människorna 

skall göra mot er, det skall ni göra mot dem". Vad får du för känslor när du går förbi 

dessa fattiga och mindre lyckligt lottade än du och jag. Hur handlar vi mot våra 

medmänniskor? 

              G.B. 

 



 

 

 

1 Söndag 

kl 10.30 Gudstjänst, Predikar gör Viola Angervall 

på temat Hjälparen kommer.  

8 Söndag 

kl 10.30 Gudstjänst med nattvard, Predikar gör 

Niklas Lindén på temat den helige anden.  

10 Tisdag 

kl 15.30 Gudstjänst på Solängen 

15 Söndag 

kl 10.30 Gudstjänst i egen regi på temat Gud-

Fader-Son och Ande.           

Vid bra väder grillning efter gudstjänsten.  

 

 

SOMMARUPPEHÅLL 

 

 

 

 

 

10 Söndag 

kl 10.30 Gudstjänst, tema sanningens ande.  

Händer i JULI 

 

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.  Servering: Pajlunch 

15 Tisdag 

kl 15.30 Gudstjänst på Solängen 

17 Skärtorsdag 

kl 19.00 Getsemanestund ”Det nya förbundet” 

Nattvard. Charlotta Nylund, musik Leif 

Wåhlander 

20 Påskdagen 

kl 10:30 Gudstjänst , 

Predikar gör Peter 

Ljungqvist  på temat 

Kristus är uppstånden, sång Louise Hagby.  

27 Söndag 

Vi hänvisar till Gråbo Missionskyrka 

29 Tisdag 

kl 15.30 Gudstjänst på Solängen 

4 Söndag 

kl 10.00 Bergumsdagen på Bergums 

fritidslantgård. Ekumenisk gudstjänst, tema den 

gode herden.  

11 Söndag 

kl 10.30 Gudstjänst med nattvard. Predikar gör 

Svante Myrén på temat vägen till livet. Ev sång 

Iréne Myrén 

13 Tisdag 

kl 15.30 Gudstjänst på Solängen 

18 Söndag 

Vi hänvisar till Gråbo Missionskyrka 

25 Söndag 

kl 10.30 Gudstjänst, Predikar gör Tobias Ålöw 

på temat bönen.  

27 Tisdag 

kl 15.30 Gudstjänst på Solängen 

29/5 - 1/6 Scoutläger 

Händer i APRIL Händer i JUNI 

Händer i  MAJ 

SMU  

Tisdagar: Utmanarscout 

Torsdagar: Scoutverksamhet 

Fredagar: Tonår 

Himlakul: Söndagar i mån av barn och ledare 

Se hemsida för utförligare program: 

www.bergum.missionskyrkan.se 

Händer i AUGUSTI 


