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Ett år i förvirringens tid 

Plötsligt har ett år gått sedan vår värld på riktigt fick känna av 

konsekvenserna av pandemin. För drygt ett år sedan satt jag på ett möte 

där vi bad för vänner till en av mötesdeltagarna som bodde i Wuhan och 

drabbats av den nya mystiska sjukdomen. Vi bad för situationen som fanns 

långt borta och som vi hörde om på nyheterna, utan att ens kunna föreställa 

oss att även vårt sammanhang snart skulle vändas uppochned. Några 

månader sedan var det ett faktum och nu sitter vi här, ett år senare, med 

erfarenheter, tankesätt och levnadsmönster som förut varit otänkbara. Det 

har varit och är tufft, men än står vi kvar.  

Sakta men säkert närmar sig så en ny vår nu, som inledning på ett år som vi 

inte vågar lova så många saker inför. Medan restriktionerna fortfarande är 

ett faktum, sjukdomen fortsätter att sprida sig och trycket är högt på 

sjukvård och liknande, så ljusnar det också vid horisonten på några olika 

sätt. Vaccinationerna pågår för fullt, i skrivande stund sjunker 

sjukdomsantalen och dödsfallen (må det fortsätta så!) och vi blir allt mer 

erfarna i hur vi ska hantera det som sker.  

I det här bladet finns information om vad vi tänkt oss för samlingar under 

våren. Vi som planerar hoppas på att allt ska lätta, men har tills vidare 

utgått från hur läget är nu eftersom vi inte vet vilka förändringar som kan 

komma. Det blir digitala samlingar med olika talare, nya version av musik-

medverkan och ett försök att även ha getsemanestund digitalt. Vi försöker 

också ge några glimtar av saker som vi ser fram emot ska hållas i slutet av 

sommaren på olika sätt. Tillsammans håller vi ut, tillsammans hjälps vi åt. 

Mitt i de fortsatta svårigheterna får vi under våren fortsätta stötta varandra, 

vara gemenskap på distans och utmanas att hålla ögonen öppna efter hur 

Gud verkar även i denna konstiga tid. För det gör Han.   

 

Tove Lilled, pastor 

Equmeniakyrkan 
BERGUM 

FÖRSAMLINGSBREVEN 

Det händer mycket i vår omgivning just nu, och vissa saker skiftar snabbt. 

Eftersom detta programblad sträcker sig över en längre tid, finns mycket 

som fortfarande är osäkert och kan komma att ändras. Därför skickar vi ut 

församlingsbrev ungefär varannan vecka. Där finns uppdaterad 

information om samlingar och eventuella ändringar.  

Håll koll på de breven, och om du inte redan får dem: kontakta Mats så 

lägger han till dig i maillistan/adresslistan.  

LOPPMARKNAD                
Datum för höstens loppmarknad är ännu inte bestämd. Planeringen är 
dock igång och vi tar gärna emot saker redan nu.   

Vi kan ordna hämtning vid behov. 

 

Kontaktperson: Tove Lilled 0722-28 99 86 

Uthyrning 

Erik Larsson 

Telefon 031-702 03 27 

Equmeniakyrkan Bergum                           
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MARS 

7 Söndag 

kl 10.30 Webbsänd gudstjänst i 

form av bibelstudium med Tove 

Lilled.  

14 Söndag 

Vi hänvisar till andra kyrkor. 

21 Söndag 

kl 10.30 Webbsänd gudstjänst, 

predikar gör Hans Dahlgren. 

Kollekt till Equmeniakyrkans 

Pastors – och diakonutbildning. 

Sång av Miranda 

Bergenkull och Magnus 

Bergenkull. 

28 Söndag       

kl 16.00 Webbsänd gudstjänst, 

predikar gör Tove Lilled. Sång 

Kent Olofsson. 

APRIL 

1 Skärtorsdag     

kl 19.00 Webbsänd 

Getsemanestund.  Musik Sofia 

Arveteg 

4 Påskdagen, söndag 

kl 10.30 Webbsänd gudstjänst, 

predikar gör Tove Lilled. Sång 

Jenny Jacobsson. 

 

11 Söndag 

kl 10.30 Webbsänd gudstjänst i 

form av bibelstudium 

med Tove Lilled. 

18 Söndag 

Vi hänvisar till andra kyrkor. 

25 Söndag 

kl 10.30 Webbsänd gudstjänst, 

predikar gör Tove Lilled. Kollekt 

till Equmeniakyrkans nationella 

arbete. Musik Sofia Arveteg. 

MAJ 

2 Söndag 

kl 16.00 Webbsänd gudstjänst, 

predikar gör Tove Lilled. 

9 Söndag 

kl 10.30 Webbsänd gudstjänst i 

form av bibelstudium med 

Marcus Boberg. 

16 Söndag 

Vi hänvisar till andra kyrkor. 

23 Pingstdagen, söndag  

kl 10.30 Webbsänd gudstjänst. 

Talare meddelas senare. Musik 

Jennie Nordström. 

30 Söndag 

kl 10.30 Webbsänd gudstjänst, 

predikar gör Tove Lilled. Sång 

Kent Olofsson. 

JUNI 

6 Söndag 

kl 10.30 Webbsänd gudstjänst, 

predikar gör Tove Lilled.  

13 Söndag 

kl 10.30 Webbsänd gudstjänst, 

predikar gör Tove Lilled.  Sång 

Åse Olofsson. 

JULI 

 

 

 

AUGUSTI 

8 Söndag 

kl 10.30 Gudstjänst.  

KALENDARIUM 

 

Kyrkokonferens 

Årets kyrkokonferens kommer inte 

att hållas vid Kristi himmelsfärds-

helgen som den vanligtvis gör, utan 

blir istället en digital konferens i 

likhet med den som hölls 2020. 

Konferensen flyttas detta år också 

till 18-26 september.  

 En digital påsk 

Planeringsgruppen förbereder för 

någon form av digital 

getsemanestund. Om du vill vara 

med och hjälpa till (kanske kan vi 

ordna leverans av fika bland annat, 

då behöver vi hjälpas åt med det) 

eller har tankar om hur en sådan 

stund skulle kunna utformas så 

kontakta Tove.  

Tillsammansdag 

Vi siktar på att ha en 

tillsammansdag i någon form i 

början av höstterminen. Exakt 

utformning är inte klart, men någon 

sorts samling blir det. Datum och 

mer information kommer senare.  


