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Ett juleljus som lyser upp vägen 

I ett trångt och ganska smutsigt stall sitter två nyblivna föräldrar med ett 

litet barn. Den unga kvinnan är trött efter förlossningen och samtidigt 

uppfylld av det lilla barnet som vilar tryggt. Barnet ser ut som vilket som 

helst, ändå vet dom att detta är något alldeles särskilt. Redan samma natt 

som han föds kommer några för föräldrarna helt främmande herdar för att 

se honom. De berättar om hur en stor änglakör visat sig med det glada 

budskapet att Messias blivit född. Föräldrarna berörs återigen av 

budskapet om att detta barn är något alldeles särskilt, skapat av Gud och 

här för att erbjuda frälsning till en hel värld.  

Där de sitter i stallet vet varken Maria eller Josef vad framtiden ska komma 

att innebära. Kanske anar de att livet inte kommer att bli problemfritt, 

säkert är att det i alla fall inte kommer att bli som de har tänkt sig. Det lilla 

barnet har ställt allt på ända och ska så fortsätta att göra. Nu vilar ansvaret 

för att ta hand om honom på deras axlar, i väntan på att han ska kunna bära 

hela mänskligheten på sina.  

I situationer präglade av osäkerhet och oro är det enda som vi människor 

kan göra att förtrösta på Herren. Oavsett om det är till nyblivna föräldrar i 

ett stall eller en värld präglad av pandemi så är budskapet detsamma: Gud 

är fortfarande trofast, han är fortfarande vår klippa och vårt hopp. Även 

denna jul kommer julens budskap till oss: ett barn är fött. Frälsningen har 

kommit till världen, Messias är här!  

God jul!  

 

Tove Lilled 

Equmeniakyrkan 
BERGUM 

INSTÄLLT PGA CORONA 

Equmenias julmarknad 
Lördag den 5:e december 

ställs tyvärr in 

Vi kommer dock att ha utlämning av de julkransar och 
grantomtar som beställts mellan kl 10.00 - 10.30. 

 

Vill du stödja ungdomsverksamheten            

är du välkommen att sätta in ett            

bidrag på Bg: 256-7584 eller            

Swisha på 123 578 23 54 

Equmenia Bergum önskar alla en 

GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR 



NOVEMBER 

29 Söndag, första advent 

kl 10.30 Webbsänd gudstjänst, 

predikar gör Tove Lilled.  

 

 

 

DECEMBER 

5 Lördag 

Equmenias 

Julmarknad är 

inställd pga Covid-19 

6 Söndag, andra advent 

Vi hänvisar till andra kyrkor. 

13 Söndag, tredje advent 

kl 10.30 Webbsänd gudstjänst, 

predikar gör  Hanna Larsson. 

20 Söndag, fjärde advent   

kl 10.30 Webbsänd gudstjänst i 

form av bibelstudium med Marcus 

Boberg. 

25 Fredag, Juldagen     

kl 08.00 Webbsänd julotta, 

predikar gör 

Tove Lilled. 

 

JANUARI 

3 Söndag                

Vi hänvisar till andra kyrkor. 

6 Onsdag, trettondagen            

kl 10.30 Webbsänd 

trettondagsgudstjänst. Kollekt 

till Ekumeniakyrkans 

internationella insamling.  

10 Söndag 

Vi hänvisar till andra kyrkor.  

17 Söndag             

kl 16.00 Webbsänd gudstjänst, 

predikar gör Tove Lilled.                                                              

21 Torsdag 

kl 18.00 Equmenia Bergums 

årsmöte. 

24 Söndag             

kl 10.30 Ekumenisk 

hybridgudstjänst, predikar gör 

Charlotta Nylund.  

31 Söndag             

kl 10.30 Webbsänd gudstjänst i 

form av bibelstudium med Rune 

Burgén. 

 

 

 

FEBRUARI 

7 Söndag 

kl 10.30 Webbsänd gudstjänst, 

Predikar gör Tove Lilled. 

Församlingen har årsmöte efter 

gudstjänsten. 

14 Söndag 

Vi hänvisar till 

andra kyrkor. 

21 Söndag             

kl 10.30 Webbsänd gudstjänst 

med olika vittnesbörd. 

28 Söndag 

kl 10.30 Webbsänd gudstjänst, 

Predikar gör Tove Lilled.  

KALENDARIUM 

HYBRIDMÖTEN             

Vi kommer framöver att prova sk 

hybridmöten. Det innebär i korthet 

att de som kan träffas i kyrkan 

fysisk men vi kommer också sända 

via zoom via en uppställd kamera i 

kyrkan. Just nu är det dock pga 

rådande läge oklart när vi börjar.  

ÅRSMÖTEN 

Församlingen har årsmöte 7/2 och 

Equmenia har årsmöte 21/1. I 

nuläget vet vi inte exakt hur dessa 

möten kommer att utformas rent 

praktiskt, utan får avvakta och se 

hur läget är när det närmar sig. 

Datumen är alltså spikade, och 

den praktiska informationen 

kommer.  

En plan som kan justeras 

De inbokade gudstjänsterna och 

samlingarna som detta program 

rymmer påverkas såklart av hur 

situationen i vår del av världen 

fortsätter att utvecklas. Därför 

kan saker komma att justeras/

ändras med relativt kort varsel 

och vi i styrelsen och 

projektgruppen gör det bästa för 

att informera när sådana saker 

händer. Håll ögonen öppna efter 

församlingsbreven eller titta på 

hemsidan efter den senaste 

informationen.  

    Trettondagsfirande 

På trettondagen (ons 6 januari kl 

10:30) möts vi till digital gudstjänst 

med temat mission. Eventuellt 

kommer det även att erbjudas för 

de som vill samlas efteråt för någon 

form av lunch/knytkalas i kyrkan. Vi 

håller tummarna för att det ska gå 

men behöver avvakta och se 

pandemins utveckling. Om du är 

intresserad av att vara med  

meddela Tove senast den 3 januari.  


