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Nävlinge-Rickarums Missionsförsamling
är en del av det svenska kyrkosamfundet
Equmeniakyrkan som bildades av de tre
samfunden Svenska Missionskyrkan,
Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige. Men vi ser oss också som
en del av den universella och världsvida
kyrkan som tillsammans med alla andra
kyrkor har uppdraget att vara Jesu Kristi
Kyrka i den här världen.
Nävlinge-Rickarums Missionsförsamling vill vara en kyrka där man på ett äkta
och ärligt sätt kan få höra om och söka sig
närmare Jesus Kristus. Vi vill erbjuda en
gemenskap där man kan växa till i tron på
Honom.
Vi vill bli fler! Det är själva grundtanken
med att vara kyrka. Vi finns inte till för
oss själva. Vi delar tro med varandra och
strävar efter att leva ett kristet liv inspirerat
av Jesus i vår samtid.
Foto: Helena Axberg

Diakon: Pernilla Mårtensson
044-820 59, 0703-81 20 59
pernilla.martensson@navlinge-rickarum.se

Välkommen
till kyrkan

Alla dessa dagar
Alla dessa dagar som kom och gick - inte visste jag det var livet.
Så börjar en dikt av Stig Johansson.
Foto: Alma Åkesson

Troligtvis så är det först när man kommer
upp i medelåldern man börjar ana vad
denna strof betyder. När någon sa att jag
skulle ta väl vara på småbarnstiden för den
går så snabbt förbi, förstod jag inte vad det
handlade om. Några år senare vaknar man
upp och förstår precis, så är det.
Att vi som människor går igenom olika
faser i livet är ju något som tillhör livet och
inget konstigt i sig. Men kanske finns det en
hemlighet att våga låta tankarna om livets
mening ibland få fritt spelrum. Att våga
lyssna inåt att inte trycka ner den existentiella oron som vi alla går och bär på nu och
då.
För det kan ju inte vara så att livets
mening enbart handlar om att föra människosläktet vidare. Det innebär i så fall att
de som inte har möjligheten att göra detta
inte heller lever ett meningsfullt liv vilket
erfarenhetsmässigt inte stämmer.
När tanken och kanske oron kommer att
det finns något större, något som handlar
om livets mening, då gäller det att lyssna.
Gud talar ibland till oss som i ”ett stilla
sus” för att leda oss vidare. Ett steg kan
kanske vara att för första gången knäppa
händerna för att be till Gud om ledning. Ett
annat steg är kanske att prata med någon
om sitt inre sus. Mångas erfarenheter av
Guds ledning handlar om att man inte ser
allt som ligger framför i livet utan istället

handlar det om att komma närmare honom. Det är då du också kommer närmare
dig själv och meningen med ditt liv.
Var inte rädd att öppna en ”ny grind”
i ditt liv fastän du inte ser exakt vad som
ligger framför.
I detta nummer kan du läsa en intervju
med Maria Skölling där hon berättar om
sin väg fram till en kristen tro och vad det
fått för betydelse i hennes liv. Du kan också
läsa om församlingens tillkommande
pastor Karen Anderssons tankar kring sin
egen kallelse att bli pastor.
Bengt Åkesson
Ordförande i Nävlinge-Rickarums
Missionsförsamling

Besök församlingens hemsida

www.navlinge-rickarum.se
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Foto: Lisbeth Olofsson

Var det inte jurist du skulle bli?
Intervju med Maria Skölling.
Maria arbetar på förskolan i Rickarum. Förutom att hjälpa till med barnen, lagar
hon mat och städar. Från och med december månad tar hon över arbetet som
administratör. Jag bad Maria berätta om sitt liv, vad hon som ung hade för planer
och hur det ser ut i dag.
Marias pappa var läkare och på grund av
detta flyttade familjen en hel del under
Marias första år. Bland annat bodde de i
Boden. När Maria var 10 flyttade familjen till Tollarp. Maria gick i skolan där,
fortsatte sedan på Österängsgymnasiet i
Kristianstad.
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Vad hade du för planer efter gymnasiet?
Jag skulle bli barnpsykolog och började
läsa i Lund. Men det var inte som jag tänkt
mig och utbildningen var alldeles för lång
tyckte jag. Jag hoppade av efter en termin.
Sedan följde en tid med lite olika arbeten,
allt från städare till lärarvikarie.

Men var det inte jurist du skulle bli?
Jo, så småningom började jag läsa juridik.
Samtidigt jobbade jag en period som vakt
på polisens arrestlokaler i Malmö, vilket
var mycket nyttigt och lärorikt. Jag kom då
i kontakt med människor som ofta annars
bara polis och socialarbetare har kontakt
med. Människor som levt ett tufft liv, men
alla var människor med rätt att bemötas
med respekt. Det var viktigt att använda sig
av den så kallade ”Gyllene regeln” – bemöt
andra som du själv vill bli bemött.
Familjen då?
Jag som aldrig skulle gifta mig och absolut
inte skaffa barn, gifte mig med Tommy
som funnits i mitt liv sedan jag var 18 år.
Och vi har fyra barn tillsammans! När
man får barn blir livet annorlunda, livet
får helt andra värden. Jag valde därför att
stanna hemma och ta hand om barnen när
de växte upp och la utbildningen på hyllan
tills vidare.
Vad hände sen i ditt liv?
För 12 år sedan när vi flyttade till Rickarum började jag känna att det var något
som saknades i mitt liv, fastän jag hade
min familj och jag trivdes bra i byn. Mina
föräldrar trodde på Gud det visste jag, men
vad trodde jag själv på?
Jag började be och läsa bibeln, men
upplevde ingen större förändring. Så en
dag när jag bad upplevde jag att Gud talade
till mig och sa ”jag finns ju här hos dig och
har varit hos dig hela tiden”. Efter denna
händelse började jag gå i kyrkan mera regelbundet. I prästens predikningar fick jag
svar på många frågor och plötsligt började
pusselbitarna falla på plats. Vid ett tillfälle

när jag var på biblioteket fick jag C.S.Lewis
bok Kan man vara kristen, i min hand utan
att egentligen letat efter den, en bok som
just då gav mig mycket.
Men vad blev det av yrkeslivet?
Jag började arbeta i affär och sedan på
konditori. Men efter en olycka då jag bröt
foten, klarade jag inte av ett arbete där man
ska stå och gå hela dagarna. Nu arbetar jag
på förskolan i byn.
Hur ser ditt liv ut nu och hur tänker du
inför framtiden?
Livet blir som det blir, en del kan man
påverka men inte allt. Men jag har man
och barn som jag älskar, jag har ett jobb jag
trivs med och det viktigaste, en trygghet i
tron vad som än händer. Då är yrkeskarriären mindre viktig. Det är så här jag vill att
livet ska fortsätta.
Erna Pehrsson

Bli scout
Vill du vara med och uppleva äventyr
med oss. Vi klättrar, paddlar kanot,
bakar, går på hajk och på mörkerspårning. Vi eldar och lagar mat
ute och lär oss en massa bra saker.
Men framför allt träffar vi kompisar
och har kul.
Är du 7 år eller äldre
– kom med du också!
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Foto: Torkel Edenborg

Pilgrimsvandring i vintertid
Söndagen den 4 januari ger vi oss ut.
Vi startar kl 08:00 med en kort bön vid Nävlinge missionskyrka. Vi går mot Rickarum där vi kommer fira gudstjänst
kl 10:00 med efterföljande kyrkfika. Kl.11.30 går vi
vidare mot Djurröd där vi stannar till vid minneslunden på
kyrkogården för bön och eftertanke. Kl.12.40 går vi vidare
mot Östra Ejaröd där vi kommer att stanna till vid frysen för
bön och eftertanke och fruktpaus. Kl.14.50 går vi tillbaka
till Nävlinge där vi avslutar med Herrens välsignelse.
Välkommen att gå med på det sätt som passar dig antingen
hela sträckan eller en del av den.
Pernilla Mårtensson
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Foto: Bengt Åkesson

Ny pastor i församlingen
Vi är glada för att välkomna Karen Magnin Andersson som pastor i Nävlinge-Rickarums missionsförsamling från och med den 1 januari.
Karen kommer med sin man Lasse och
dotter Hanna redan i början av december
att flytta in i pastorsbostaden på Rickarums
skogsväg. Under hösten har hon, och nästan hela familjen, varit i Kongo som ledare
på bibelskolan Apg29.
Karen är född och uppväxt i Schweiz
men även bott i Österrike och England.
Hon har studerat de senaste åren på Teologiska högskolan i Stockholm och blev
pastor i Equmeniakyrkan i maj 2014.
Karen skriver i sin blogg: Under alla
dessa år som gått har jag lärt mig att
Gud kallar mig, men också dig och varje
människa. Gud kallar oss att svara på Hans
oerhörda kärlek och att tillsammans med
Honom leva detta liv som tar oss genom

höjder och djup som vi inte känner till. Det
är vad Gud kallar oss alla till i första hand,
att leva med Honom. Att finnas i Guds
kallelse gör inte att livet blir enkelt. Det
finns många saker att bekymra sig över och
att kämpa med. Men jag får också uppleva
hur jag får vara mitt i Guds kärlek. Han
som har koll ger en glädje som är så stor att
den räcker också de dagar det är svårt. Och
Han som har den stora kollen låter mig få
vara med om det jag knappt vågat drömma
om! Så nu blir jag pastor. Och jag tycker att
det ska bli roligt! Vet jag hur det kommer
att gå? Nej. Det enda jag vet är att Gud inte
ångrar sig även om jag har misslyckats.
Han står fast både vid sin kallelse och vid
sina löften.
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Detta har hänt…

Cajsa Tengblad föreläser på familjedagen den 28 september.

Äventyrarna i Nävlinge.

28
Valdebatt i Rickarums missionskyrka den

augusti.
Besökare på upptäckar
hajk.

Samtal vid fikat på Kinakväll den 12 september.
den 9 november
Barnkören sjunger på Himlakul
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Byastafett den 31 augusti.

Hajk på Bosarpsgården den 27 september.

Familjedagen den 28 september.

Ekumenisk Gudstjänst med Äsph
ults

församling den 5 oktober.
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Equmenia Nävlinge och Rickarum inbjuder Dig till

Luciafest x 2
Traditionsenligt luciatåg, servering och trevlig gemenskap.
Lördag 13 december kl. 19.00 Rickarums Missionskyrka
Söndag 14 december kl. 16.00 Nävlinge Missionskyrka
Medverkade: Barn och ungdomar från Nävlinge och Rickarum,
Oscar Axberg och Pernilla Mårtensson.
Överskott går till Equmenias arbete i Nävlinge och Rickarum.

Välkommen!
Vill du vara med i Luciatåget?
Ring Linnea Axelsson, 072-3539947 eller Karin Olsson, 0736-241428

Besök församlingens hemsida

www.navlinge-rickarum.se
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P ro g ram

Medlemskap
– för vem?

N OV E M B E R

Nävlinge-Rickarums Missionsförsamling vill vara en kyrka där du på ett äkta
och ärligt sätt kan få höra om och söka
dig närmare Jesus Kristus. Vi vill erbjuda en gemenskap där du kan växa till i
tron på Honom.

DECEMBER

Församlingen välkomnar som medlem
var och en som bekänner Jesus Kristus
som Herre. Medlemskap handlar inte om
att man är färdig som kristen eller har en
perfekt tro.
Medlemskapet handlar om att säga ja
till det sammanhang som bibeln beskriver
som platsen där den kristna gemenskapen
finns, växer och utvecklas.
Vill du veta mer, kontakta ordföranden
Bengt Åkesson (email: bengt.akesson@
live.com tel: 0705-187807) eller någon
annan du känner i församlingen.
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Lör Luciafest i Rickarum. Barn- och ungdoms
grupperna, Pernilla Mårtensson, Oscar
Axberg. 19.00

14

Sön Luciafest i Nävlinge. Barn- och ungdoms
grupperna. Bengt Åkesson, Pernilla
Mårtensson. 16.00

21

Sön Familjegudstjänst i Rickarum. Rikard
Holst, Alma, Amanda, Albin och Joel,
Erna Pehrsson. 10.00

29

2
7

Lör Adventsgudstjänst i Rickarum.
Projektkören, Dan Inge Olsson, Pernilla
Mårtensson, Göran Axberg. 19.00
Projektkören övar 17.00

Tis Styrelsesammanträde 19.00
Sön Gudstjänst i Nävlinge. Britt-Marie
Kaldeus Gustavsson, Hanna Olofsson,
Anna-Karin Åkesson. Nattvard. 10.00

10 Ons Manskörsövning i Rickarum. 19.30

24 Ons Julbön i Nävlinge 13.30
26

Fre Gudstjänst på annandag jul i Rickarum.
Kent Egging, Gustav Gillsjö, Anne-Louise
Wramneby. 10.00

29 Mån AU sammanträder.
31 Ons Ekumenisk nyårsbön i Djurröds kyrka. Britt
Karlsson, Manskören. 14.00

JA N UA R I
1

4
Tomas Sjödin kommer till Rickarums missionskyrka tisdagen den 24 februari kl 19:00.
Arr: Äsphults församling och NävlingeRickarums missionsförsamling.

Tor Ekumenisk gudstjänst på nyårsdagen i
Nävlinge kyrka. Jan Cada, Manskören.
11.00
Sön Pilgrimsvandring. 08.00

			 Gudstjänst i Rickarum med
kyrkfika. Karen Andersson, Pernilla
Mårtensson. 10.00 Därefter fortsätter
pilgrimsvandringen.
7 Ons Styrelsesammanträde 19.00
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Någon att prata med?
Det kan handla om saker som rent konkret påverkar ditt liv.
Kanske handlar det bara om att vända och vrida på något enkelt.
Eller så är det meningslösheten, sorgen, ensamheten, ekonomin eller
något annat som gör att du inte trivs i livet.
Fyra personer ingår i samtalstjänst där dessa ingått tystnadslöfte
samt genomgått utbildning inom själavård.
De som du kan kontakta är:

Helena Axberg
0709-885088
Tandsköterska, mor, hustru
som gärna är ute i naturen.

Pernilla Mårtensson
0703-812059
Församlingsassistent med
erfarenhet av själavård i livets
alla situationer.

Hanna Olofsson
0706-034040
Socionom med hjärta för
barn och ungdomar.

Bengt Åkesson
0705-187807
Pastorskandidat, bonde och
erfarenhet från företagsvärlden.

Almas
secondhand & Cafe – Nävlinge
Julklappar!
Stort utbud av leksaker, böcker,
skivor, glas, porslin m.m.

Allt överskott går
till att barn på Haiti
får möjlighet att gå
i skolan.

Öppettider: Måndagar kl. 14–20. Lördagar kl.10-14
12
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16
18

Sön Välkomstgudstjänst för Karen Andersson i
Nävlinge. Charlotte Thaarup, Kvartetten,
Bengt Åkesson. Nattvard.10.00
Fre Frekvent startar 18.30
Sön Gudstjänst i Rickarum. Karen Andersson,
Karin och Frida Olsson, Lisbeth Olofsson.
10.00

21 Ons Manskörsövning i Rickarum. 19.30

Nävlinge
Missionskyrka
50 år
Jubileumsfest med mingel
den 28 februari från 16.00
17.00 presentation
18.00 festkväll

Jubileumshögtid
den 1 mars10.00
Anmälan till jubileumsfesten
den 28/2
073-382 04 20 eller
04482024@bredband.net

23

Fre Årsmöte för Equmenia Nävlinge och
Rickarum i Rickarum. 18.30

24

Lör Barntimmarna startar i Nävlinge. 10.00

25

Sön Gudstjänst i smågrupper.

26 Mån Planeringsledarsamling för Equmenia
Nävlinge och Rickarum i Rickarum. 18.00
27

Tis Årsmöte för Nävlinge missionskyrkas
byggnadsförening. 19.00

F E B RUA R I
1

Sön Församlingens årshögtid i Rickarum.
Karen Andersson, Manskören, Göran
Axberg. 10.00

2 Mån Scout startar i Rickarum. 18.00
3

Tis Barnkören startar i Nävlinge 16.30

7

Lör Equmenias insamlingsgala (mer info
kommer senare) Arr. Equmenia Nävlinge
och Rickarum.

8

Sön Gudstjänst i Nävlinge. Karen Andersson,
Sara Gillsjö, Thore Pehrsson. 10.00

9 Mån Tidningskommittén i Rickarum. 20.00
11 Ons Styrelsesammanträde. 19.00

Församlingsdag
Församlingsdag på
Åhusgården med Pär
Alfredsson söndagen
den 26 april.

15

Sön Gudstjänst i Rickarum. Patrik Ljung, Helén
Ljunggren, Mikael Premberg. Nattvard.
10.00

17

Tis Fikaträff på kyrktorget i Nävlinge. 14.00

18 Ons Manskörsövning i Rickarum. 19.30
22

Sön Gudstjänst i smågrupper.

23 Mån Scout startar i Nävlinge. 18.00
24

Tis Ekumenisk samling med Äsphults
församling i Rickarum. Tomas Sjödin.
13
19.00

Nävlinge och Rickarum
Equmenia Nävlinge och Equmenia Rickarum ansvarar för Nävlinge-Rickarums
missionsförsamlings barn och ungdomsarbete i bygden. Vi har en bred
verksamhet där vi hoppas att alla ska
känna sig välkomna och trivas, oavsett
ålder. All verksamhet är i missionskyrkorna i Nävlinge och Rickarum.

Scout

Babysång

Vi träffas på fredagskvällar och hittar på många
olika spännande aktiviteter, fikar och umgås.
Nävlinge eller Rickarum, fredagar kl. 18.30.
Kontakt: Pernilla Mårtensson 070-3812059

De minsta barnen och deras föräldrar träffas
på babysång. Det är sång, rytmik och fika som
gäller.
Nävlinge, torsdagar kl. 9.30 – 11.00.
Kontakt: Pernilla Mårtensson 070-3812059

Barntimmar

För dig i åldern 3-6 år. Vi träffas och pysslar,
fikar mm.
Nävlinge, lördagar kl. 10.00 – 11.30.
Kontakt: Pernilla Mårtensson 070-3812059,
Eva Larsson 073-4474116

Barnkör

För dig från 6 år och uppåt. Vi övar och sjunger
upp på gudstjänster mm.
Nävlinge, tisdagar kl. 16.30 – 17.30
Kontakt: Linnea Axelsson 072-3539947,
Märta Birgersson 073-0251758

Vad är Equmenia?
Equmenia är Sveriges största kristna barn- och
ungdomsorganisation. I Sverige finns det 450
föreningar med 30 000 medlemmar. Två av
dessa föreningar finns i Nävlinge och Rickarum
där vi tillsamman är ca 100 medlemmar.
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För dig från 7 år och uppåt. Vi är mycket ute och
lär sig oss om naturen och hur vi ska vara mot
varandra.
Nävlinge och Rickarum, måndagar kl.
18.00–19.30 Kontakt: Anna-Karin Åkesson
(Rickarum) 073-3135407, Hanna Olofsson
(Nävlinge) 070-6034040

Frekvent - för dig som är tonåring

Grubbla på Gud

För dig som går i nian och uppåt träffas vi och
pratar om kristen tro och äter
kvällsmat tillsammans var tredje vecka.
Kontakt: Pernilla Mårtensson 070-3812059.

Hjälpa till?

Om du är lite äldre tonåring, förälder eller bara
vuxen och känner att du vill vara med så får du
gärna vara ledare/stödjande vuxen i någon av
grupperna. Vi har alltid behov av extra hjälp.
Kom en eller flera gånger, vi är glada för det!

Equmenia Nävlinge

Ordförande Marcus Olofsson, 073-3160878
Bankgiro: 5139-8261

Equmenia Rickarum

Ordförande Oscar Axberg, 073-4345080
Bankgiro: 163-2017
Besök församlingens hemsida

www.navlinge-rickarum.se
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28

Lör Jubileumsfest i Nävlinge –
missionskyrkan 50 år. Mingel,
presentation och fest. 16.00

M A RS

Smågrupper

Mindre grupper träffas regelbundet i olika
hem eller i någon kyrka. Tanken med dessa
grupper är att man delar vardagslivet i samtal
och bön. Varje grupp har stor frihet när, var
och hur man träffas. Vem som helst är väl
kommen att vara med. Vill du veta mer
kontaktar du någon du känner i församlingen,
Pernilla Mårtensson 0703-812059 eller
ordförande Bengt Åkesson 0705-187807.

Skidlager

VEmdalen
Vecka 8
Tvatusenfemton
FOR DIG SOM
GAR HOGST. ELLER GYMN.
www.equmenia.se/vemdalen15

1

Sön Jubileumshögtid i Nävlinge. Gunhild
Ringberg, Karen Andersson,
Manskören, Roland Olofsson. 10.00

5

Tor Årsmöte för Rickarums missionskyrkas
byggnadsförening. 19.00

7
8

14
15

Lör Pensionärsfest i Rickarum. 14.00
Sön Gudstjänst i Rickarum. Anette Olofsson,
Lena Olbers. Nattvard. Insamling
till pastors- och diakoniutbildningen.
10.00
Lör Scoutinvigning och försäljning i
Rickarum. 18.00
Sön Gudstjänst i smågrupper.
Tis Fikaträff på kyrktorget i Nävlinge.
14.00

17

18 Ons Manskörsövning i Rickarum. 19.30
22

Sön Gudstjänst i Rickarum. Karen
Andersson, Gun-Britt och Ingvar Stihl,
Amanda Axberg. 10.00

29

Sön Gudstjänst i Nävlinge med
scoutinvigning. Karen Andersson,
Barnkören, Anders Mårtensson. 10.00

A PR I L
2

Tor Ekumenisk skärtorsdagsmässa i
Nävlinge kyrka. 19.00

2

Tor Ekumenisk skärtorsdagsmässa i Äsphults
kyrka. 19.30

3

Fre Långfredagsgudstjänst i Nävlinge.
Karen Andersson, Manskören, Elna
Fredriksson. Nattvard. 10.00

5

Sön Påskdagsgudstjänst i Rickarum
tillsammans med Odalkyrkan. Karen
Andersson, Odalkören, Bengt Olbers.
16.00
15

SPONSORER
044-822 55

SALOMONSSONS VÄXTER AB
044-32 50 01

Nävlinge
044-821 00

ANDERSSONS LANTHANDEL
Rickarum
Sedan 1920
044-32 50 15

070-618 26 50

070-767 06 30

Allt inom el
044-244244

Blommor • Presenter • Hemleverans kan ev ordnas
Ring 0451-60036

www.navlinge-rickarum.se

