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Tankar mellan höst och vinter 

Nu har jag arbetat som pastor i Bergums Missionsförsamling i drygt tre månader, och jag kan säga att till 

viss del börjar bitarna att falla på plats. Jag känner igen gudstjänstbesökarna, vet hur gudstjänsterna 

brukar se ut, kan någorlunda vem som har ansvar för vad i församlingen och börjar få struktur på hur jag 

ska lägga upp mitt arbete. Det känns fantastiskt roligt att efter år av studier äntligen få arbeta på riktigt, att 

äntligen få stå mitt i tjänst. Både jag och min make har längtat efter en församling att förälska oss i, och nu 

har vi en. Samtidigt fascineras jag över hur ingen vecka är den andre lik i en församling, framförallt inte 

som anställd. Ena veckan äter jag lunch hos församlingsmedlemmar, och nästa sitter jag i möten med 

pastorer från olika sammanhang för att planera gemensamt arbete. Den röda tråden är att mycket av min 

tid spenderar jag på att umgås med andra, på att möta människor, vilket är det absolut bästa. 

Nu närmar vi oss en tid i församlingsarbetet där det finns många olika traditioner; julen. Här finns mycket 

att lyssna in kring hur det brukar vara, och samtidigt utrymme för nya idéer. Julen är en fantastisk tid och 

jag vill inbjuda er alla att komma och fira adventstid och jul tillsammans med oss. Kanske som en del i en 

befintlig tydlig vana, kanske som en början på något nytt eller en nystart. Vi vill dela vår gemenskap med 

dig, oavsett vart du befinner dig i livet. 

Fastän en dryg månad återstår av året kan vi ändå se tillbaka på tre fina månader under höstterminen. 

Särskilt glad är jag över de nya satsningarna vi gjort med regelbundna bibelstudier och teman för 

gudstjänsterna, något jag tycker känts mycket gott. En församling som vill läsa Bibeln tillsammans är en 

dröm att komma till, och det ska vi ta vara på. Med hösten som utgångspunkt får vi nu fortsätta rakt in i 

julens fantastiska budskap, och vidare mot en vår där vi får fortsätta att fördjupa oss i tron. Det ser jag 

fram emot.                 

                Tove Lilled 

   
   Ps. Om du tycker att det vore trevligt att träffa mig lite mer än bara på söndagarna så  
   tveka inte att kontakta mig, uppgifterna finns nedan. 



18 Söndag 

Vi hänvisar till Gråbo Missionskyrka 

20 Tisdag 

kl 15.30 Gudstjänst på Solängen 

22 Torsdag                                     

kl. 18.00 SMU:s årsmöte i SMU-gården 

25 Söndag 

kl 10.30 Gudstjänst, Predikar gör Tove Lilled. 

Sång Louise Hagby. Församlingens årsmöte. 

Servering. 

 kl 16.00 Ekumenisk bönesamling i 

församlingshemmet 

1 Söndag 

kl 10.30 Gudstjänst i form av bibelstudium med 

Marcus Boberg. 

3 Tisdag 

kl 15.30 Gudstjänst på Solängen 

8 Söndag 

kl 10.30 Gudstjänst, Predikar gör Tove Lilled.   

15 Söndag 

kl 10.30 Gudstjänst, Predikar gör Tove Lilled. 

Sång Jenny Jacobsson 

17 Tisdag 

kl 15.30 Gudstjänst på Solängen 

22 Söndag 

Vi hänvisar till Gråbo Missionskyrka. 

DECEMBER 

 

30 Söndag, 1:a advent  

kl 10.30 Gudstjänst, Predikar gör 

Tove Lilled. Projektkören. 

Servering 

 

 

6 Lördag SMU:s Julmarknad  11.00 - 14.00               

i SMU-gården 

7 Söndag, 2:a advent  

kl 10.30 Gudstjänst i form av bibelstudium med 

Lars Gunther.  

9 Tisdag 

kl 15.30 Gudstjänst på Solängen 

14 Söndag, 3:e advent  

kl 10.30 Gudstjänst, Predikar gör Tove Lilled. 

Musik Sofia Arveteg o Alexandra Persson 

21 Söndag, 4:e avdent          

Vi hänvisar till Gråbo Missionskyrka 

23 Tisdag 

kl 15.30 Gudstjänst på Solängen 

25 Torsdag, Juldagen          

kl 08.00 Julotta, Predikar gör Tove Lilled 

28 Söndag 

Vi hänvisar till Gråbo Missionskyrka 

 

 

 

 

 

 

6 Tisdag, Trettondagen 

kl 10.30 Gudstjänst, Predikar 

gör Carina Hulth. Sång Åse 

Olofsson. Församlingsfest 

 kl 15.30 Gudstjänst på Solängen 

11 Söndag 

kl 16.00 Gudstjänst, Predikar gör Alf Källström.  

 

 NOVEMBER 

 JANUARI 

FEBRUARI 

JULMARKNAD  

6 DECEMBER 

KL 11.00 - 14.00 I SMU-GÅRDEN 

ALLA ÄR VÄLKOMNA 

Tema för gudstjänsterna i 

februari och mars kommer att 

vara ”Jesus - vem var han?” 

SMUs aktiviter startar  åter v 5 

Se hemsida för utförligare program: 

www.bergum.missionskyrkan.se 


