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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 

En liten bit av stjärnhimlen 

Jag stod där på trappen utanför huset, med den kolsvarta natten omkring mig. Huvudet var lutat bakåt och 

ögonen fästa på den till synes oändliga stjärnhimlen. Den svindlande och jag kunde inte gå och titta på den 

samtidigt utan att bli yr. Så där stod jag på trappen. Jag har aldrig varit speciellt intresserad av rymden 

överhuvudtaget, men samtidigt tror jag att just stjärnhimlen är något som alla människor berörs av på 

något sätt. Det går inte att stå oberörd inför något så stort, det tilltalar många olika delar av människans 

inre. För mig är stjärnhimlen en bild av hur Gud hela tiden är större, och har större planer än jag kan 

rymma i mitt eget huvud. Vackert och samtidigt respektingivande. Och mitt i allt det bryr sig Gud ändå om 

lilla mig. Den ekvationen har människor länge fascinerats av och brottats med. Redan på Gamla 

testamentets tid stod människan fascinerad inför stjärnorna och vad dessa sa om Gud. 

”När jag ser din himmel, som dina fingrar format, månen och stjärnorna som du fäste där, vad är då en 

människa att du tänker på henne, en dödlig att du tar dig an honom?” (Ps 8:4-5) 

Framför dig har du just nu den senaste delen av planeringen för vår församlings arbete. Här har vi försökt 

lägga planen för en del av höstterminen, något vi hoppas och ber ska vara en del av Herrens större plan. Vi 

kan inte se hela bilden, men kan be att få se i alla fall en del av den och bidra till den. I höst kommer vi att 

fortsätta med våra regelbundna bibelstudier och att ha teman som sträcker sig över två månader vardera. 

Först ut är Efterföljelse (under augusti och september) och sedan Godhet och ondska (under oktober och 

november). Min förhoppning är att vi med dessa teman ska få lära oss än mer om vad Guds ord rent 

konkret säger, och även få fundera över hur dessa ämnen kan kopplas till en nutida gudsrelation och ett liv 

i vår tid. I höst kommer även en Tillsammansdag där vi får chansen att spendera en heldag tillsammans. 

Mer info kommer på hemsidan och i kyrkan. 

Vi hoppas på en riktigt fin termin tillsammans. Detta är bara en plan (som också är öppen för tillskott av 

olika slag), det är tillsammans som vi förverkligar det hela. Jag hoppas att du vill vara med i det. 

Tove Lilled 

PS. Missa inte att vår nya hemsida, med ny adress! Redan nu finns en hel del upplagt där och mer kommer 

med tiden. 

 

 

Uthyrning 

Erik Larsson 

Telefon 031-702 03 27 

Pg: 47 95 30-8 

Bg: 361-8121             

SMUs PG:  42 98 90-7 



 

18 Söndag 

kl 10.30 SMU-gudstjänst, predikar gör Tove 

Lilled. Kollekt SMU. Servering.  

25 Söndag 

kl 10.30 Gudstjänst i form av bibelstudium med 

Marcus Boberg. 

27 Tisdag 

kl 15.30 Gudstjänst på Solängen 

 

 

1 Söndag 

kl 10.30 Gudstjänst, Predikar gör Tove Lilled. 

Nattvard. Sång: Åse Olofsson. 

8 Söndag 

Vi hänvisar till Gråbo Missionskyrka 

10 Tisdag 

kl 15.30 Gudstjänst på Solängen 

15 Söndag 

kl 10.30 Gudstjänst i form av bibelstudium med 

Lars Gunther. 

22 Söndag 

kl 10.30 Gudstjänst, Predikar gör Anette Larsson.  

Sång: Jenny Jacobsson.  

24 Tisdag 

kl 15.30 Gudstjänst på Solängen 

29 Söndag 

kl 10.30 Adventsgudstjänst, Predikar gör Tove 

Lilled.  

 

 

9 Söndag 

kl 10.30 Gudstjänst, Predikar gör Tove Lilled. 

Nattvard. Musik Sofia Arveteg. Lek & fika efter 

Gudstjänsten. 

16 Söndag 

kl 10:30 Gudstjänst , Predikar gör Tove Lilled. 

Sång Jenny Jacobsson. 

18 Tisdag 

kl 15.30 Gudstjänst på Solängen 

23 Söndag 

Vi hänvisar till Gråbo Missionskyrka 

30 Söndag 

kl 10.30 Gudstjänst i form av bibelstudium med 

Lena Fagerfjäll.  

 

 

1 Tisdag 

kl 15.30 Gudstjänst på Solängen 

5 Lördag 

kl 10.00 Tillsammansdag i Skallsjö Skogars 

Missionshus.  

13 Söndag 

kl 10.30 Gudstjänst, Predikar gör Tove Lilled. 

Nattvard. Sång Louise Hagby. 

15 Tisdag 

kl 15.30 Gudstjänst på Solängen 

20 Söndag 

Vi hänvisar till Gråbo Missionskyrka 

27 Söndag 

kl 10.30 Gudstjänst i form av bibelstudium med 

Tobias Ålöw. Kollekt Equmenia.  

29 Tisdag 

kl 15.30 Gudstjänst på Solängen 

4 Söndag 

kl. 18.00 Ekumenisk Gudstjänst i Bergums 

kyrka, Predikar gör Tove Lilled. Sång Jenny 

Jacobsson. 

11 Söndag 

Vi hänvisar till familjegudstjänst i Bergums 

kyrka. 

13 Tisdag 

kl 15.30 Gudstjänst på Solängen 

Händer i NOVEMBER 

Händer i  OKTOBER 

Händer i AUGUSTI 

Händer i  SEPTEMBER 

VÄLKOMMEN  TILL TILLSAMMANSDAG 

5 september,  

Skallsjö skogar Missionshus kl 10.00  

Anmälan sker till Fredrik Arveteg  

senast 9/8 

kyrka@arveteg.se, 0702-752766  

eller lista i kyrkan 

Alla är välkomna 

ÖVRIG INFORMATION 

Regionstämma och fest i Vårgårda 10/10. 

SMU startar v 36, se hemsida för mer 

information. 


