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Kosmiska under 

I en värld fylld av mystiska under, ser barnet det vi inte ser…… så 

börjar Psalm 702 och dessa rader har funnits i mina tankar de 

senaste veckorna. Den här hösten har inneburit väldigt mycket mer 

jobb för mig än normal och det känns ibland som jag bara springer 

runt bland alla uppgifter och försöker hinna så gott jag kan utan att 

kunna se slutet på allt arbete. Att mitt i allt detta då få ha förmånen 

att få umgås med de små barn som finns i min närhet är för mig en 

fantastisk gåva. Barn lever här och nu och funderar inte på vad som 

ska hända härnäst eller oroar sig för nästa dag. Genom att umgås 

med dessa små underbara människor kan man på nytt få upptäcka 

myror, spindlar och skalbaggar som kryper omkring när man går en 

promenad i skogen, maskarna som försöker gömma sig när man 

gräver i trädgården eller hur fina löven är som ligger på gräsmattan. 

Man tvingas stanna upp och fundera över livet och hur jag lever det.  

Jag tänker att precis som det lilla barnet som kan se storheterna i 

vår värld i det lilla, är det med Jesus. I bibeln använder Jesus sig ofta 

av liknelser och tar flera gånger barnen som förebilder. Jesus 

verkade  också många gånger i det lilla. Han ställde  sig inte i någon 

talarstol eller stod på några torg och predikade. Han begav sig 

istället hem till människor som var sjuka, utstötta och illa föraktade 

och gav dem sin kärlek och omtanke. I bibeln kan man läsa dessa 

liknelser där Jesus hänvisar till barn och deras förmåga att se det vi 

som vuxna inte längre ser.   

”Den som inte tar emot Guds rike som ett barn 

kommer aldrig dit in” (Mark 10:13-16) 

Ann-Charlotte Persson 

Equmenia Bergum bjuder in till         

Julmarknad lördag den 4:e 

december kl. 10.00 till 14.00 i 

Equmeniakyrkan 

             

Vi bjuder på härlig julstämning med något för alla åldrar!  

Grantomtar, 
grankransar, julgodis, 
bro d, kakor mm till 
fo rsa ljning, lotterier, 
mattombola, peka-
ra tt, korv och bro d 
samt cafe . 

Alla är varmt 
välkomna    

Equmeniakyrkan 
BERGUM 

Uthyrning 

Erik Larsson 

Telefon 0737-24 32 95 

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 



NOVEMBER 

28 Söndag  1:a advent 

kl 10.30 Gudstjänst, predikar gör 

Ann-Marie Svenninghed. Sång 

Mattias Larsson. Barnvälsignelse.  

Servering. 

DECEMBER 

4 Lördag 

kl 10.00 - 14.00 

Equmenias 

Julmarknad. Se 

separat ruta.   

5 Söndag 

Vi hänvisar till andra kyrkor. 

12 Söndag 

kl 10.30 Gudstjänst, predikar gör 

Bo Cedergårdh. Sång Kent 

Olofsson. Nattvard. 

19 Söndag 

kl 10.30 Bibelstudium med Peter 

Baric. 

25 Söndag 

kl 08.00 Julotta med Eva-Maria 

Angervall och Viola Angervall. 

 

 

 

 

JANUARI 

2 Söndag          

Vi hänvisar till andra kyrkor. 

6 Torsdag  

Kl 10.30 Trettondagsfest. Talare 

Daniel Larsson. 

Sång Åse Olofsson.  

Servering. Se 

separat ruta.  

9 Söndag 

Vi hänvisar till andra kyrkor. 

16 Söndag 

kl 10.30 Gudstjänst, predikar 

gör Bo Cedergårdh.  Sång 

Jenny Jacobsson. Nattvard. 

20 Torsdag 

kl 18.00 Equmenia Bergums 

årsmöte.  

23 Söndag 

kl 11.00 Equmenisk gudstjänst i 

böneveckan i Svenska Kyrkan. 

30 Söndag 

kl 10.30 Gudstjänst, predikar 

gör Bert-Ove Olovsson. 

 

 

 

FEBRUARI 

6 Söndag 

kl 10.30 Gudstjänst, predikar 

gör Hanna Larsson. Servering. 

Församlingens årsmöte efter 

gudstjänsten.  

13 Söndag 

Vi hänvisar till andra kyrkor. 

20 Söndag 

kl 10.30 Gudstjänst, predikar 

gör Lemuel Lilled. Sång 

Miranda Bergenkull. Nattvard. 

27 Söndag             

kl 10.30 Bibelstudium med Bo 

Cedergårdh.  

KALENDARIUM 

Terminsstart 

Equmenia startar vårens 

verksamhet v.4 efter juluppehåll. 

Läs mer om vår verksamhet och 

vårens program på vår 

hemsida https://

equmeniakyrkan.se/bergum/. 

Välkommen att besöka eller prova 

på våra olika verksamheter! 

Vill du bli scout eller scoutledare? 

Kontakta kårchef Erik Larsson för 

mer information 0737-243295 

Årsmöten 

Välkommen till årsmöten! 

Equmenia Bergum bjuder in till 

årsmöte torsdag 20 januari kl. 

18.00 i Equmeniagården.   

Equmeniakyrkan Bergum bjuder in 

till årsmöte söndagen 6 februari 

efter gudstjänst.  

Trettondagsfirande 

Torsdagen den 6e januari möts vi 

till trettondagsfirande kl 10.30. 

Daniel Lasson delar med sig från 

sitt år i Hemavan och Åse 

Olofsson sjunger.  

Kollekt till Equmeniakyrkans 

internationella insamling. 

Underhållning och servering. 

Alla Välkomna 

https://equmeniakyrkan.se/bergum/
https://equmeniakyrkan.se/bergum/

