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Kontakt 

Pastor:  

Tove Lilled 0722-28 99 86 

tove.lilled@hotmail.se 

Exp tid: tisdagar kl. 17.00 - 18.00 ojämn vecka 

031 – 702 02 83 

Hemsida: www.equmeniakyrkan.se/bergum 

Adress: Olofstorpsvägen 8A  

 

Händer i  OKTOBER 

 

 

Uthyrning 

Erik Larsson 

Telefon 031-702 03 27 

Pg: 47 95 30-8 

Bg: 361-8121             

SMUs PG:  42 98 90-7 

Öppna dörrar och öppna hjärtan 

När det här programbladet landar i din brevlåda eller i din hand är 

det en del i en större satsning än vanligt. Medan du får ett blad som 

ser ut ungefär som vanligt, så landar en lite anpassad variant vid ett 

antal hushåll i vårt område. Hushåll vi inte känner eller har relationer 

till sedan tidigare, men som är våra grannar. Detta är en del i en 

satsning för att nå ut i vår omgivning med en inbjudan till kyrkan. 

Vi längtar efter att få dela vår tro och evangelier med fler, och julens 

budskap är gjort för att dela med sig av. Det är ett glädjens budskap 

om hur räddningen kommer till jorden. En del av vår historia som tål 

att upprepas igen och igen, och en grund för kyrkans hopp och tro. 

Så vem delar du julens evangelium med? Och vart går du för att höra 

orden läsas? 

Under december och januari kommer vi att utgå från kyrkoårets 

texter för våra gudstjänster och bibelstudium, och följa dem genom 

julens delar. Under februari kommer vi sedan att ha ett kort tema, 

bara för en månad, och fundera över sekularisering. Vad innebär 

det, finns det överhuvudtaget, vad betyder det samtalet för kyrkan – 

det är några frågor som vi hoppas beröra. Välkommen att fira jul med 

oss, och att inleda ett nytt år tillsammans. 

Tove Lilled 

 

Nyårsfestival Bergum/Sjövik/Guntorp 16/17 

Välkommen till Nyårsfestival! 

Tillsammans med frikyrkorna i Bergum, Sjövik och Guntorp inbjuder 

Teamevangelisation dig till nyårsfestival 29/12 - 2/1. 5 dagar med 

gemenskap, undervisning, lovsång, förbön, evangelisation och en hel del 

kul. Vi kommer att bo på Sjöviksgården, Sjöviksgården ligger ca 4 mil norr 

om Göteborg och 2 mil från Alingsås.  

 

Anmälan 

Det är begränsat deltagarantal - anmäl dig därför omgående. Anmälan är bindande. Du deltar 

hela lägret. Minimiålder för lägret är 14 år. Sista anmälningsdag är den 18 december!  

Vi har inga bestämda lägeravgifter, ingen skall behöva stanna hemma av den orsaken. Men 

naturligtvis finns det en budget för lägret där vi räknar med en kostnad på ca 850kr/person. Vi 

tror att du känner ditt ansvar och hjälper till så att det går ihop genom att lägga ditt bidrag i 

kvällsmöteskollekten som går till lägret.  

 

Arrangör 

Teamevangelisation tillsammans med frikyrkorna i Bergum, Sjövik och Guntorp. 

Teamevangelisation är en kristen ekumenisk organisation, vilket innebär att den inte är knuten 

till någon särskild kyrka eller samfund. Teamevangelisation arbetar för att nå ut med 

budskapet om Jesus Kristus runtom i Sverige och hjälpa människor att växa i sin tro. 

Teamevangelisation har en drogfri policy, vilket även gäller för lägret. 

 

Lägrets målsättning 

Med lägret vill vi framförallt två saker: 

- Att du som deltagare ska lära känna Jesus djupare och få möjlighet att växa i tron på Honom. 

- Att nå Olofstorp, Sjövik och Guntorp med evangeliet och att väcka intresse för tron, speciellt 

bland unga. 
Som deltagare kommer du att få en möjlighet att utmanas i evangelisation och bidra till att 
människor nås av budskapet om Jesus. 
LÄS MER PÅ WWW.TEAMEVANGELISATION.SE 



Tema för gudstjänsterna i  

februari kommer att vara         

”Sekularisering” 

 

 

SMU:s JULMARKNAD  

3 DECEMBER 

KL 10.00 - 14.00 I SMU-GÅRDEN 

ALLA ÄR VÄLKOMNA 

SMUs aktiviter startar        

åter v 3 

Se hemsida för utförligare 

program: 

www.equmeniakyrkan.se/bergum 

NOVEMBER 

27 Söndag, 1:a advent  

kl 10.30 Adventsgudstjänst, 

Predikar gör Tove Lilled.  Sång 

Projektkören.  Adventskaffe. 

 

DECEMBER 

3 Lördag SMU:s Julmarknad                 

kl 10.00 - 14.00 i SMU-gården 

4 Söndag, 2:a advent  

Vi hänvisar till Gråbo 

Missionskyrka 

6 Tisdag 

kl 15.30 Gudstjänst på Solängen 

11 Söndag, 3:e advent  

kl 10.30 Gudstjänst i form av 

bibelstudium med Tove Lilled. 

18 Söndag, 4:e advent                   

kl 10.30 Gudstjänst, Predikar gör 

Bo Cedergårdh.  Nattvard. 

20 Tisdag 

kl 15.30 Gudstjänst på Solängen 

25 Söndag, Juldagen                   

kl 08.00 Julotta, 

Predikar gör Tove 

Lilled.   

 

30 Fredag 

kl 19.00 Festivalmöte med 

Teamevangelisation 

31 Lördag, Nyårsafton 

kl 19.00 Festivalmöte med 

Teamevangelisation 

JANUARI 

6 Fredag, Trettondedagen 

kl 10.30 Gudstjänst och 

trettondedagsfest         

Predikar gör Emanuel 

Furbacken. Sång Louise Hagby. 

Kollekt mission              

8 Söndag 

Vi hänvisar till Gråbo 

Missionskyrka 

12 Torsdag                 

kl. 18.00 SMU:s årsmöte i SMU-

gården 

15 Söndag 

kl 10.30 Gudstjänst i form av 

bibelstudium med Lena 

Fagerfjäll. 

17 Tisdag 

kl 15.30 Gudstjänst på Solängen 

22 Söndag 

kl 10.30 Gudstjänst, Predikar 

gör Tove Lilled. Sång Jenny 

Jacobsson. Nattvard. 

29 Söndag 

kl 11.00 Ekumenisk gudstjänst i 

Bergums kyrka, Predikar gör 

Tove Lilled.   

31 Tisdag 

kl 15.30 Gudstjänst på Solängen 

FEBRUARI 

5 Söndag 

kl 10.30 Gudstjänst, Predikar 

gör Tove Lilled. Sång Jenny 

Jacobsson. 

 Församlingens årsmöte efter 

gudstjänsten. Servering 

12 Söndag 

Vi hänvisar till Gråbo 

Missionskyrka. 

14 Tisdag 

kl 15.30 Gudstjänst på Solängen 

19 Söndag  

kl 10.30 Gudstjänst i form av 

bibelstudium med 

Marcus Boberg. 

26 Söndag 

kl 10.30 Gudstjänst, Predikar 

gör Tove Lilled. Nattvard. Sång 

Mattias Larsson. 

28 Tisdag 

kl 15.30 Gudstjänst på Solängen 

 

 

 

 

KALENDARIUM 

VAR MED OCH PÅVERKA !!! 

SMU HAR ÅRSMÖTE 12/1 

OCH FÖRSAMLINGEN 5/2 

 


