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BERGUMS MISSIONSFÖRSAMLING 

- en del av Equmeniakyrkan 

Efter en fantastiskt fin sommar fylld av ljumma bad och soliga dagar, så har jag de senaste dagarna 

känt hösten nalkas. Det blir allt mörkare om kvällarna och fastän solen värmer oss än så är det något i 

luften. Snart skiftar det, en förändring kan anas, och med det skiftet kommer också en ny period för 

församlingen. Nu nalkas en höst med nya satsningar av olika slag. Som nytillträdd pastor i 

församlingen får jag vara en del i det, och jag möter entusiasmen och drivkraften i mångas ögon. Ett 

exempel är det tema som satts för augusti och september; nystart/omstart. Ett spännande ordpar som 

får leda oss den kommande tiden, med en chans att fundera över vilka områden vi vill starta om på och 

vilka områden som vi vill bygga nytt på. Tillsammans får vi vara med och fortsätta utvecklingen i 

församlingen, och jag hoppas att ni känner er lika glada som jag gör över att få vara en del i ett sådant 

arbete. 

Att testa på nya saker är inte alltid något som uppskattas. Förändring är fantastiskt enligt vissa och 

fruktansvärt enligt andra. Därför behöver vi kunna både bevara och bygga nytt på samma gång. De 

nya satsningarna på bibelstudium på söndagarna varvas med traditionella gudstjänster, för att både 

bygga nytt och fortsätta utveckla det som redan finns. Förhoppningsvis är vi många som uppskattar 

den blandningen och vill delta i båda varianterna. 

Det är min förhoppning att vi får ta oss an höstens utmaningar tillsammans, och på så sätt får söka 

efter nya vägar att fördjupa vår kunskap om Gud och vår relation med Honom. I det sökandet vandrar 

vi alltid i Guds ljus. Jesus själv har sagt; sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det 

andra också (Matt 6:33). Mer bekräftelse än så behöver vi knappast. 

Tove Lilled 

TILLSAMMANSDAG 6 SEPTEMBER I SKALLSJÖ SKOGAR MISSIONSHUS 

Alla varmt välkomna start kl 10.00 slut ca 19.00 

Vi hoppas på en trevlig dag med olika aktiviteter där fokus på dagen kommer att vara: Tillsammans. 

Anmälan så snart som möjligt till Fredrik Arveteg 0702-752766 eller email: kyrka@arveteg.se  

mailto:kyrka@arveteg.se


 

19 Söndag 

Vi hänvisar till Gråbo Missionskyrka 

26 Söndag 

kl 10.30 Gudstjänst i form av bibelstudium med 

Tobias Ålöw.            

28 Tisdag 

kl 15.30 Gudstjänst på Solängen 

1 Söndag 

kl 10.30 Gudstjänst, Predikar gör Tove Lilled. 

Nattvard. Sång Kent och Maria Olofsson  

9 Söndag 

kl 10.30 Gudstjänst i form av bibelstudium med 

Birger Möller.  

11 Tisdag 

kl 15.30 Gudstjänst på Solängen 

16 Söndag 

kl 10.30 Gudstjänst, Predikar gör Bo Cedergårdh. 

Servering: Sopplunch. 

23 Söndag 

Vi hänvisar till Gråbo Missionskyrka 

25 Tisdag 

kl 15.30 Gudstjänst på Solängen 

30 Söndag 

kl 10.30 Gudstjänst, 1:a advent 

Händer i SEPTEMBER 

5 Tisdag 

kl 15.30 Gudstjänst på Solängen 

10 Söndag 

kl 10.30 Gudstjänst, Predikar gör Tove Lilled. 

Servering: ”7 sorters kakor” 

17 Söndag 

kl 16.00 Gudstjänst i form av bibelstudium med 

Lars Gunther.  

19 Tisdag 

kl 15.30 Gudstjänst på Solängen 

24 Söndag 

Vi hänvisar till Gråbo Missionskyrka 

31 Söndag            

kl 10.30 Gudstjänst, Predikar gör Bo 

Cedergårdh 

 

2 Tisdag 

kl 15.30 Gudstjänst på Solängen 

6 Lördag 

kl 10.00 Tillsammansdag Skallsjö skogar, 

nattvard.  

14 Söndag 

kl 16.00 Förbönsgudstjänst för Tove Lilled med 

nattvard. Predikar gör Anne Grudeborn. Sång 

Åse Olofsson. Servering 

16 Tisdag 

kl 15.30 Gudstjänst på Solängen 

21 Söndag 

Vi hänvisar till Gråbo Missionskyrka 

28 Söndag 

kl 10.30 Gudstjänst med scoutinvigning, 

Predikar gör Tove Lilled. Servering  

5 Söndag 

kl 10.30 Gudstjänst, Predikar gör Tove Lilled. 

30 Tisdag 

kl 15.30 Gudstjänst på Solängen 

12 Söndag 

kl 10.30 Gudstjänst i form av bibelstudium med 

Niklas Lindén. Sång Jenny Jackobsson och 

Alexandra Persson. Servering: Pizzabuffé 

14 Tisdag 

kl 15.30 Gudstjänst på Solängen 

Händer i AUGUSTI 

Händer i  OKTOBER 

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  NOVEMBER 

GUDSTJÄNSTERNAS TEMAN 

Under augusti och september 

kommer gudstjänsternas tema  vara 

"nystart, omstart" och i oktober och 

november kommer temat att vara 

"Gud i vardagen". 

/Planeringsgruppen 


