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Kontakt 

Pastor:  

Tove Lilled 0722-28 99 86,  tove.lilled@hotmail.se 

031 – 702 02 83 

Adress: Olofstorpsvägen 8A  

 

www.equmeniakyrkan.se/bergum 

 

En höst i uppochnedvända världen 

När vi förberedde detta programblad fann vi att det fanns ovanligt 

mycket plats över, fastän planeringen sträcker sig lika långt som 

vanligt. En hel spalt gapade oväntat tom. Vi insåg då att det berodde 

på allt som saknades. Inga gudstjänster på Solängen, serveringar 

eller inbokade musiker. Så många saker vi tar för givna, som nu inte 

blir av på ytterligare ett tag och därmed lämnat luckor. Det var 

tråkigt att se, och jag vet att vi saknar det.  

Samtidigt är det en tröst att se att programbladet ändå inte är tomt. 

Vi fortsätter med våra samlingar, även om de sker digitalt. Det finns 

inbjudna talare och teman att fördjupa oss kring, en ekumenisk 

gudstjänst och ett Equmenia som startar upp sina verksamheter 

igen. Vi håller ut. Det är segt, det är inte som vi önskar, det är 

frustrerande, men vi ger inte upp. Herren är trofast, församlingen 

består och även detta ska med tiden passera. Medan naturen än en 

gång skiftar årstid runt oss påminns vi om att tiden ändå går. Även 

detta har sitt slut, och Guds plan fortsätter.  

Så fortsätt att hålla ut kära församling. Fortsätt att hitta sätt att 

tillsammans hantera allt det konstiga som sker. Fortsätt att motverka 

ensamheten genom att ses utifrån de      

förutsättningar som finns, genom att        

ringa varandra, genom att visa omsorg.                

Även detta ska passera.  

 

Tove Lilled, pastor 

LOPPMARKNAD 13 SEPTEMBER KL 10.00 - 15.00 

Varmt välkomna till Equmeniakyrkans loppis i Bergum.               

Leksaker, böcker, prydnadssaker, möbler mm kommer att finnas till 

försäljning i kyrkan. Betalning sker kontant eller via swish.  

Det kommer även finnas ett café som är öppet 10.00 - 15.00. I caféet 

kommer även kakor/sylt/marmelad mm säljas. 

Vi tar gärna emot saker som du inte längre behöver.      

Inlämning sker fredag 11/9 kl 18.00-20.00 samt lördag 12/9 kl 11.00 - 

13.00 i kyrkan eller efter annan bokad tid. 

Vi kan också ordna hämtning efter 

överenskommelse.  

Vi kommer anpassa loppmarkanden efter 

folkhälsomyndighetens 

rekommendationer. Kontakt :                                                         

Ann-Charlotte Persson  0709-609216 

Lördagen den 22/8 kl 10:00 möts vi digitalt till Tillsammansdag. Tove 
kommer hålla bibelstudium utifrån temat Tro och liv, och det blir 
samtal i smågrupper på olika sätt. För den som kan och vill finns 
sedan möjlighet att mötas till knytis-lunch vid kyrkan kl 13:00. 
Anmälan görs till Lemuel 0730-326715. Varmt välkommen, både 
digitalt och fysiskt.  

Equmeniakyrkan 
BERGUM 

Uthyrning 

Erik Larsson 

Telefon 031-702 03 27 

Equmeniakyrkan Bergum                           

Pg: 47 95 30-8 

Bg: 361-8121  

Equmenia Bergum           

Bg: 256-7584        

Swish: 123 578 23 54 



AUGUSTI 

9 Söndag 

kl 10.30 Webbsänd gudstjänst, 

predikar gör Tove Lilled.  

16 Söndag 

kl 10.30 Webbsänd gudstjänst, 

predikar gör Tove Lilled.  

22 Lördag Tillsammansdag 

Se separat ruta.  

30 Söndag 

Vi hänvisar till andra kyrkor. 

 

SEPTEMBER 

6 Söndag        

kl 10.30 Webbsänd gudstjänst i 

form av bibelstudium med  

Marcus Boberg. 

13 Söndag 

Vi hänvisar till andra kyrkor. 

LOPPMARKNAD - Se separat ruta 

20 Söndag 

Webbsänd gudstjänst, mer 

information kommer. 

27 Söndag 

kl 11.00 Ekumenisk gudstjänst 

med Svenska Kyrkan i Bergums 

Kyrka.  

OKTOBER 

4 Söndag 

kl 10.30 Webbsänd gudstjänst, 

predikar gör Tove Lilled.  

10 Lördag 

kl 10.30 Webbsänd gudstjänst, 

predikar gör Tove Lilled. 

Barnvälsignelse. Lokal 

meddelas senare.  

18 Söndag 

Vi hänvisar till andra kyrkor. 

25 Söndag              

kl 10.30 Webbsänd gudstjänst/

bibelstudium med panelsamtal. 

31 Lördag, Alla helgons dag 

kl 16.00 Webbsänd gudstjänst, 

predikar gör Tove Lilled.  

NOVEMBER 

8 Söndag 

Equmeniagudstjänst, predikar 

gör Tove Lilled. Kollekt till 

Equmenia Bergum. Mer 

information kommer. 

15 Lördag 

kl 10.30 Webbsänd gudstjänst i 

form av bibelstudium med 

Anette Larsson. 

22 Söndag  

Vi hänvisar till andra kyrkor. 

29 Söndag  1:a advent 

kl 10.30 Webbsänd gudstjänst, 

predikar gör Tove Lilled.  

KALENDARIUM 

Equmenias julmarknad kommer 

hållas i början av december. Mer 

info och datum kommer på hemsida 

och i nästa blad. 

Equmenia Bergum hälsar alla 
välkomna tillbaka till en ny termin!  
 
Vi kör igång samtliga scout-
verksamheterna igen v 36 med start 
tis den 1 sept kl 18.00 för 
äventyrscout och tors för de yngre 
scouterna.  
 
Tonår startar fredag v 37.  
Vi kommer fortsätta anpassa vår 
verksamhet efter folkhälso-
myndighetens rekommendationer 
och i den mån det går kommer all 
verksamhet bedrivas utomhus.  
 
Ni som har frågor är alltid välkomna 
att kontakta oss! 

EQUMENIA STARTAR V 36 

Se hemsida för mer information om 

respektive grupp. 

Vill du bli scout eller scoutledare? 

Kontakta Erik 

Larsson för mer 

information 031 - 

702 03 27 
Annorlunda höst 

Det blir en höst olik alla andra. 

Gudstjänsterna på Solängen är 

inställda tills vidare och 

gudstjänsterna som brukar vara i 

kyrkan kommer att behöva skötas 

digitalt ännu en tid tyvärr. 

Planeringen grundas därför på 

rådande läge och kan komma att 

ändras. Vi ber och hoppas på att 

ändå snart kunna mötas 

tillsammans fysiskt, men avvaktar 

nya besked kring Corona. 

Tillsammans ber vi för att 

pandemin ska avta, att människor 

ska bli friska och att vi snart får 

mötas ansikte mot ansikte igen. 

Länkar till gudstjänsterna mailas 

ut några dagar före, om du inte 

redan är med på maillistan så 

tveka inte att höra av dig till Tove, 

så ordnar vi det.  


