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Kontakt 

Pastor:  

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

Exp tid: tisdagar kl. 17.00 - 18.00 ojämn vecka 

031 – 702 02 83 

Adress: Olofstorpsvägen 8A  

 

www.equmeniakyrkan.se/bergum 

 

Det ljusnar 

Det är en vanlig morgon i februari. Jag vaknar och sätter på radion, 

inget märkvärdigt med det. Men det första jag hör är 

 ”I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn” 

Tänk att få vakna och ta emot den nya dagen med det budskapet. Jag 

förstod att det var avslutningen på morgonandakten som jag hade sovit 

över. Jag upplevde att det var ett starkt budskap att ta emot en helt 

vanlig vardag.  Sedan var det sjöväder och nyheter, precis som vanligt. 

Men ändå var det inte som vanligt, jag hade fått ta emot en välsignelse 

utan att ens be om den! 

Du håller just nu det nya programbladet i din hand. Vi är på väg in i den 

ljusa delen av året. Vårdagjämningen, snart är de ljusa timmarna på 

dygnet fler än de mörka. Och vi är på väg mot påsken. Men ännu är vi 

mitt i fastan, förberedelsetiden inför påsken. Någon gång har jag på 

askonsdagen deltagit i en mässa när man har tecknat ett kors i pannan 

med aska. Starkt. Det är ju fem dagar i fastan innan Palmsöndag och 

Skärtorsdag. Kanske behöver vi den tiden av allvar för att vi riktigt 

kunna ta till oss påskens starka uppståndelsebudskap. När vi 

tillsammans får ropa ut att  

 Kristus är uppstånden, Ja, Han är sannerligen uppstånden! 

Påsktiden, också fem veckor, tar oss till Kristi himmelsfärdsdag och 

Pingst, Andens högtid. Och Trefaldighets-

söndagen, alla söndagar då vi får mötas. Men 

inte minst varje vardag som vi får ta emot  

 I Faders och Sonens och den heliga  

   Andens namn!  

Märta Gustafsson 

Equmeniakyrkan 
BERGUM 

UPPTÄCKTEN  
I sommar arrangerar Equmenia väst ett 
regionscoutläger- Upptäckten 2022. Lägret 
går av stapeln i Tämta den 30 juli - 5 augusti 
och man räknar med att ca 2000 scouter är 
med under veckan. Vår scoutkår Equmenia 

Bergum ser fram emot detta och hoppas att många scouter och 
ledare ska kunna åka med. Var gärna med och be för lägret och att 
det får vara en upptäckt på många plan för alla som deltar.    

LOPPMARKNAD 11-12 SEPTEMBER KL 10.00 - 15.00       
Välkomna till Equmeniakyrkans loppmarknad i Bergum. Leksaker, 
böcker, prydnadssaker, möbler mm kommer finnas till försäljning. 
Det kommer även finnas ett café med mycket gott fika.       
Vi tar gärna emot saker som du inte längre        
behöver.                 
Vi kan också ordna hämtning vid behov. 

Kontaktperson:                    
Ann-Charlotte Persson 0709-609216.  

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 

TILLSAMMANSDAG              
Församlingen planerar för en tillsammansdag för både medlemmar 
och församlingsvänner. När detta blir är ännu inte bestämt, så håll 
utkik på vår hemsida för vidare information om dagen.   



MARS 

1 Tisdag 

kl 15.30 Gudstjänst på Solängen 

6 Söndag 

Vi hänvisar till våra grannkyrkor. 

13 Söndag 

kl 10.30 Gudstjänst i form av 

panelsamtal. Sång Louise Hagby. 

Servering. 

15 Tisdag 

kl 15.30 Gudstjänst på Solängen 

20 Söndag 

kl 10.30 Gudstjänst. Predikar gör 

Carina Hult. Sång Jennie 

Nordström. Nattvard.  

27 Söndag      

kl 10.30 Gudstjänst i form av 

bibelstudium med Bo Cedergård. 

29 Tisdag 

kl 15.30 Gudstjänst på Solängen 

APRIL 

3 Söndag                

Vi hänvisar till våra grannkyrkor. 

10 Söndag 

kl 10.30 Gudstjänst. Predikar gör 

Anne-Marie Svenninghed. Sång 

och musik Kent Olofsson m. fl. 

 

12 Tisdag 

kl 15.30 Gudstjänst på Solängen 

14 Skärtorsdag     

kl 19.00 Getsemanestund med 

Svenska kyrkan i Bergum. 

Predikar gör Tove Lilled. 

Nattvard. Servering. 

17 Påskdagen, söndag 

kl 10.30 Gudstjänst. Predikar gör 

Tove Lilled.  Sång 

Miranda 

Bergenkull. 

Servering. 

24 Söndag 

kl 15.00 Gudstjänst i form av 

bibelstudium med Carina Hult.   

26 Tisdag 

kl 15.30 Gudstjänst på Solängen 

MAJ 

8 Söndag Bergumsdagen 

kl 10.00 Ekumenisk gudstjänst 

på fritidslantgården.  

10 Tisdag 

kl 15.30 Gudstjänst på Solängen 

15 Söndag 

kl 15.00 Gudstjänst. 

Predikar gör Tove 

Lilled. Sång Sara 

Lovemo. Nattvard.  

 

22 Söndag 

kl 10.30 Equmeniagudstjänst på 

annan ort, plats meddelas 

senare. Predikar gör Niklas 

Lindén. Sång Jenny 

Jacobsson.  Kollekt 

till Equmenia 

Bergum. Medtag fikakorg 

24 Tisdag 

kl 15.30 Gudstjänst på Solängen 

26 Torsdag 

kl 17.00 Konsert med 

Quastakören under ledning av 

Micaela Fransson Botö. 

Försäljning av 

fika. 

29 Söndag 

kl 10.30 Gudstjänst. Predikar gör  

Bert-Ove Olofsson. Sång Louise 

Hagby. 

JUNI 

5 Söndag 

Vi hänvisar till våra grannkyrkor. 

7 Tisdag 

kl 15.30 Gudstjänst på Solängen 

12 Söndag 

kl 10.30 Gudstjänst. Predikar gör 

Tove Lilled. Sång Åse Olofsson 

med musiker. Nattvard. Grillning 

efter gudstjänsten.  

JULI 

TREVLIG SOMMAR  

AUGUSTI 

11 Söndag 

kl 10.30 Gudstjänst. Predikar gör 

Anne-Marie Svennighed.  

KALENDARIUM 

 

Pastor åter i tjänst 

I mitten av april återgår vår pastor 

Tove Lilled i tjänst efter några 

månader av föräldra-ledighet.  

 SPAGETTI KYRKA 

Equmeniakyrkan Bergum och 
Equmenia Bergum välkomnar till 
Spagettikyrka igen! Med start 10 
mars är Spagettikyrkan igång 
varannan torsdag (jämna veckor) 
kl.17.00 - ca 18.00, till själv-
kostnadspris.  För att veta hur 
mycket mat vi behöver laga, anmäl 
er på:               

https://forms.gle/WsuCi3B2grtMV6vq8 
Alla är välkomna!  

Equmeniakyrkans kyrkokonferens  

10 - 14  augusti i 

Vårgårda.  

https://forms.gle/WsuCi3B2grtMV6vq8

