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Längtan efter planer 

Sällan har ett programblad varit så fullt av förhoppningar som detta. 

Att skapa planer innebär alltid ett mått av medvetenhet kring att 

saker kan ändras. Talare blir sjuka, saker händer i församlingen, 

praktiska bekymmer ställer sig i vägen. Detta tillhör det normala, 

men denna gång är det mer än så. När detta blad går till tryck är det 

sent på våren, och mycket är fortfarande väldigt osäkert vad det 

gäller höstens samlingar. Vi har planerat för fysiska samlingar i 

kyrkan efter sommaren, utan att veta om detta kommer att gå. Vi har 

skissat på struktur för vissa saker, utan att kunna säga hur den 

exakta utformningen blir. Samtidigt anar vi lättnader och ljus i 

tunneln, så trots osäkerheten tycker vi att planerna är viktiga; vi 

måste ha saker att hoppas på och se fram emot. Till slut får vi mötas 

igen, och då vill vi vara beredda. Och skulle tiden inte vara inne i 

augusti, ja då löser vi såklart det. Men till dess fortsätter vi göra 

planer. Och det finns så mycket roligt att hoppas på; gudstjänster i 

kyrkan, loppis i dagarna två, tillsammansdag med tid att umgås och 

gudstjänster hos vännerna på Solängen. Detta och mycket mer ryms 

i detta blad. 

Samtidigt bär vi med oss de nya erfarenheter som pandemin gett och 

ger oss. Det har verkligen varit tufft, men Gud har ändå vakat över 

oss även denna gång. Det finns därmed fortfarande mycket att tacka 

för. Och oavsett vad som händer i höst så 

kommer Gud att vara med även i det, hur 

det än går med alla planer. Församlingen 

vilar i Guds omsorg, och det ger något att 

stå på, en grund och ett hopp.  

Tove Lilled 

LOPPMARKNAD 11-12 SEPTEMBER KL 10.00 - 15.00 

Varmt välkomna till Equmeniakyrkans loppmarknad i Olofstorp.               

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 påsar med hembakade kakor, mm säljas. 

Vi tar gärna emot saker som du inte längre behöver.      

Inlämning sker 29/8 kl 12.00 - 13.00, 30/8 kl 17.00 - 19.00,                   

4/9 kl 10.00 - 14.00, 7/9 kl 17.00 - 19.00 samt 

10/9 kl 17.00-19.00 eller efter annan bokad 

tid. Vi kan också ordna hämtning efter 

överenskommelse.  

Kontakt : Ann-Charlotte Persson           

0709-609216 

Tillsammansdag och bönedag 
Årets tillsammansdag är bokad till lördagen den 9 oktober. Vi hoppas 

på en dag fylld av gemenskap, bön, undervisning, nattvard och mat. 

Platsen blir vid kyrkan. Exakta tider meddelas senare.  

Anmälan görs till Anette Larsson, 031 -  702 03 27 eller via lista i 

kyrkans entré, senast 3 oktober.  

Alla är varmt välkomna. 

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 

Kontakt 

Ordförande:  

Mats Persson  

031 – 702 01 27 

Adress: Olofstorpsvägen 8A  

 

www.equmeniakyrkan.se/bergum 



AUGUSTI 

8 Söndag 

kl 10.30 Gudstjänst, predikar gör 

Carina Hult. Servering. 

15 Söndag 

kl 10.30 Gudstjänst, predikar gör 

Valter Skaghammar. Sång 

Elizabeth Skaghammar.  

Församlingsmöte. 

22 Söndag 

Vi hänvisar till andra 

kyrkor. 

29 Söndag 

kl 10.30 Gudstjänst, predikar gör 

Bo Cedergårdh. Nattvard. 

SEPTEMBER 

5 Söndag          

kl 10.30 Digital gudstjänst, 

predikar gör Carina Hult. Sång 

Jenny Jacobsson. 

11-12 september 

 LOPPMARKNAD - Se separat ruta 

12 Söndag 

Vi hänvisar till andra kyrkor. 

19 Söndag 

Vi hänvisar till andra kyrkor. 

26 Söndag 

kl 10.30 Bibelstudium med Bo 

Cedergårdh. 

OKTOBER 

3 Söndag 

kl 10.30 Gudstjänst, predikar 

gör Ann-Marie Svenninghed. 

Nattvard. Musik Jennie 

Nordström. Bön och offerdag 

för Equmenia nationellt. 

9 Lördag 

Tillsammansdag och bönedag i 

kyrkan. Se ruta för mer 

information.  

17 Söndag 

Vi hänvisar till andra 

kyrkor. 

24 Söndag              

kl 10.30 Equmeniagudstjänst. 

Sång Jenny Jacobsson. 

Servering. Kollekt till Equmenia 

Bergum. 

31 Söndag 

kl 10.30 Gudstjänst, predikar 

gör Lemuel Lilled.  

NOVEMBER 

6 Lördag, Alla helgons dag 

kl 10.30 Gudstjänst, predikar 

gör Carina Hult. Nattvard.   

Sång Louise Hagby. 

 

14 Söndag 

Vi hänvisar till andra kyrkor. 

21 Söndag  

kl 10.30 Gudstjänst, predikar 

gör Hans Dahlgren. 

28 Söndag  1:a advent 

kl 10.30 Gudstjänst, predikar 

gör Ann-Marie Svenninghed. 

Sång Miranda Bergenkull. 

Servering  

KALENDARIUM 

Equmenias julmarknad kommer 

hållas i början av december. Mer 

info och datum kommer på hemsida 

och i nästa blad. 

Equmenia startar v 35 

Equmenia planerar för uppstart av 

verksamhet under v.35. Då vi i 

nuläget inte vet hur slutet av 

sommaren kommer att se ut, är 

detta en preliminär plan och vår 

stora förhoppning. Mer information 

skickas ut till Equmenias 

medlemmar innan terminen startar.  

Kyrkokonferensen  

Årets kyrkokonferens kommer att 

ske digitalt den 19-26 september. 

Utöver förhandlingarna så kommer 

det även att sändas tre 

gudstjänster och kyrkostudios.  

Mer information finns på 

equmeniakyrkan.se  

Solängen 

Under hösten kommer gudstjänst-

erna på Solängen förhoppningsvis 

att återupptas. Exakta datum var 

inte bestämda när detta program 

trycktes.  

Himlakul 

Under hösten kommer söndags-

skolan Himlakul att pågå mer 

regelbundet än tidigare. Håll utkik i 

kyrkan och vid gudstjänsterna efter 

mer information!  

Tove föräldraledig 

Med start i augusti och fram till 

våren 2022 kommer Tove att vara 

föräldraledig. Under denna period 

kallar vi olika talare att predika 

samt hjälps åt att fördela andra 

uppgifter mellan oss.  


