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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

Nävlinge missionskyrka: 044-821 20,
Nävlinge 2392, 288 93 Nävlinge

Välkommen
till kyrkan

Snart är det påsk
Tillsammans med hela den världsvida kyrkan får vi slå följe med Jesus när Han börjar
sin vandring mot Jerusalem. Jag hoppas
att det får bli en tid då vi reflekterar kring
Jesus. Vem är Han? Tror jag på Honom?
Vad tror jag om Honom? Eller ställer andra
frågor som vem är Han för mig? Hur påverkar Han mitt liv? Vad vill jag med Honom?
Under tiden detta församlingsblad täcker, kommer vi också att få möta påsken. Då
blir det lätt att ställa frågor kring rättvisa.
Några kommer att vara lediga och fira påsken kanske utan att ha en tanke på varför
vi firar, medan andra i världen torteras och
dör för att de lever i påskens konsekvens.
Några kommer att fira, omringade av
familj, medan andra är ensamma av olika
skäl. Många runt oss här i Sverige kommer att få njuta av god mat och kanske för
mycket godis? Medan många människor
på vår jord, många som vi har relationer
med, på Haiti eller i Congo till exempel,
är hungriga. Och så möter vi den största
orättvisan av alla: att Han, Jesus, som inte
begick något orätt blev dömd och straffad
till döden. Medan du och jag, som skulle
förtjäna straff, får gå fria om vi vill.
För det är vad påsken handlar om. Att Jesus dog för oss, för det vi gjort oss skyldiga
till och att Han uppstod för oss, och vi kan
välja att ta emot denna gåva.

Foto: Helena Axberg

Jag välkomnar denna tid där vi på ett
särskilt sätt får uppmuntran och hjälp
till reflektion.

Jag tror att Jesus är Guds son, som dog men
som lever idag efter att ha uppstått. Min
reflektion landar i att jag vill följa Honom.
Jag behöver Honom för att se orättvisor jag
kan göra något åt och kraft och vishet att
också göra det!
Karen Andersson
Pastor i Nävlinge-Rickarums
Missionsförsamling

Besök församlingens hemsida

www.navlinge-rickarum.se
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Detta har hänt…
4/1 Pilgrimsv
andring.

24/2 Tomas Sjödin får bokgåvor av Åke
Andersson.

21/12 Avtackning av Pernilla
Mårtensson.
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sförsäljning på
Humlalyckan.

26/12 Pernilla Franklin tolkar Kent
Eggings predikan.
änst för pastor

11/1 Välkomsgudstj
Karen Andersson.

korv på
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i
t
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28/2 Nävlinge Missionskyrka
50 år. Tidigare
och nuvarande anställda.

Nävlinges och Rickarums gemensamma luciatåg.

Foto: Helene Ljunggren

Haitigalan 2015
Mycket folk, god mat, roligt program och mycket
insamlade pengar till Haiti. Vad mer kan man önska av
en lördagkväll i februari?
Ungdomarna i Equmenia Nävlinge
och Equmenia Rickarum bjöd in till en
helkväll i Rickarums Missionskyrka. Runt
80 personer kom till denna fullspäckade
kväll. Medan det bjöds på välkomstbål och
trerätters middag varvades underhållning
från scenen med info om Haiti. Alla gäster
hjälpte dessutom till att stödja kvällens huvudpersoner, barnen på Haiti. På olika sätt
samlade vi tillsammans in 18 012 kr under
kvällen. Tack för ditt bidrag! Tack även till
alla er som på olika sätt var med och hjälpte
till med Haitigalan.

Dear Else,

I’m very hap
py to send
you this emai
l to tell you
thank you. I
receive the
money wire.
I receive
$4, 308. Fro
m February
19 the children
eat every
day. I pray yo
u to thank
everyone of S
weden that
support us.
We are very
thankful to
you.
May God bles
s you

Behovet
är fortsatt
stort på
Haiti. Vill
du hjälpa
till kan
du sätta
in pengar på 597-8663 och
märka inbetalningen med Haiti eller
kontakta Else Jakobsson 044-24 38 75. För
mer info, se www.navlinge-rickarum.se\
internationellt
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Foto: Karen Andersson

Vemdalen 2015
Flera ungdomar från Nävlinge och Rickarum åkte med på årets skidläger, som i år
gick till Vemdalen i Härjedalen. Efter 14 timmars bussresa, var vi i Vemdalen där
det finns tre skidområden med flera nedfarter och olika svårighetsgrader för både
nybörjare och proffsåkare.
Fantastisk kökspersonal
Vad är ett läger utan mat? Jag skulle säga att
ett skidläger utan mat är som ett skidläger
utan skidor. Under veckan hade Pernilla
Mårtensson och Camilla Johansson ansvar
för köket. Maten höll högsta standard och
ingen gick hungrig.
Jag var med och diskade kvällen när vi
skulle åka hem och jag var väldigt utmat6

tad, speciellt med en diskmaskin som levde
sitt eget lilla liv.
Efter kvällsmaten så hölls det program
med olika aktiviteter varje kväll. Norsk
karaoke, eget program tillsammans med
flera olika lekar stod på schemat.
Under dagarna hölls det två andakter:
morgonandakten som hölls i bussen på väg
till skidbacken, där en ledare pratade om

bibeln eller sina egna upplevelser och en
kort bön. Och på kvällen efter middagen
hölls en lite längre andakt med lägrets
egna lovsångsband, med Elina Tausson i
täten.
Inför lägret hade Karen Andersson och
Joakim Stenmo planerat andakterna så
att alla skulle ha ett och samma tema –
relationer och David. Ledarna bad för att
varje deltagare skulle få möta Jesus under
veckan på ett eller annat sätt.
Lärt känna nya människor
Vi bad varje morgon för dagen, och Jesus
var med dag in och dag ut. Vi kan tacka
för att Gud har fört oss alla till en plats
och gjort så att vi har fått lära känna nya
människor och uppleva nya saker. Kände
man inte närhet till Gud och Jesus under
dagarna, så kände man definitivt det på
kvällarna under andakterna med lovsång.
Under veckan har jag själv bett för att ingen ska skada sig och alla ska ha det riktig
bra. Jag tror definitivt att Jesus har funnits
med och sett till så alla har haft ett mycket
bra läger.
Från Nävlinge och Rickarum var det i år
19 ungdomar som valde att följa med, och
alla har fått uppleva och lära sig nya saker.
Men en sak som är säker är att alla som
var med kommer sakna gemenskapen och
lägret en mycket lång tid framöver.
Tom Jönsson

Inte bara skidor

Det var en stor ära
att få vara med på
ett läger där jag
fick möta så många
vänliga människor!
Jag kunde inte alls
åka skidor, men fick lära mig och nu går det
riktigt bra. Tack alla Ni för kärlek, omsorg
och hjälp! Men det handlade inte bara
om skidåkning. Vi fick möta Jesus också
i bibelstudier och andakter. Vi lärde oss
mer om David och hur han, bland annat,
besegrade den mäktige och starke Goliat.
En god påminnelse om att ingen är starkare
eller mäktigare än Gud!
Geoffrey

Utmaning

Andakterna var
verkligen mysiga
och vi sjöng flera
bra lovsånger. Men
kvällsandakterna
var inte det bästa,
det bästa var att vi
tog med kvälls och
morgonandakten
med till backen.
Under varje morgonandakt blev vi utmanade att göra något och det hjälpte till så att
man tog med sig Gud ända upp till toppen
av berget! Under lägret så lärde jag mig att
lyssna mer på Gud och jag fick träna på att
ha med Honom i hela mitt liv. Under hela
dagen vi var i backen, Gud fanns där!
Sara F

7

Foto: Helena Axberg

Vem är Lasse?
Lars Andersson är gift med Karen som arbetar som pastor i församlingen sedan
nyår. Sommaren 2014 flyttade familjen hit sina saker till pastorsbostaden i Rickarum. I augusti åkte de till Kongo, där Karen skulle vara ledare på en bibelskola.
Lagom till jul kom familjen tillbaka och flyttade in på ”riktigt,” för det var så Lasse
uttryckte det när han kom för att hämta nyckeln.
Jag bad Lasse berätta lite om sig själv.
– Jag är uppväxt i Katrineholm. Som barn
gjorde jag som alla andra ”hängde med
kompisar”. Bästa kompisen Nisses familj
var med Frälsningsarmén och jag fick följa
med honom till deras scouter. Dessutom
spelade Nisse i musikkåren och så klart
ville jag också göra det.
– När jag var 17 år bestämde jag mig
för att bli kristen, men det var först i 25
8

årsåldern som jag tog min tro på ett större
allvar. Jag utbildade mig då till systemvetare. Men funderade ofta på vad Gud hade
för uppgift för mig.
– När jag så träffade Karen som redan
gick på Frälsningsarméns officersskola,
bestämde jag mig för att även jag ville göra
det. Efter utbildningen där, arbetade Karen
och jag tillsammans inom frälsningsarmén.

– Efter något år flyttade vi till Vikingstad,
våra egna barn föddes och vi hade även andra barn boende hos oss. Karen var hemma
med barnen och jag arbetade på hjälporganisationen Hjärta till Hjärta. I Vikingstad
fanns ingen Frälsningsarmékår utan det
blev i missionsförsamlingen på orten som
vi engagerade oss.
– När vi efter några år blev trångbodda, köpte ett vi hus utanför Linköping.
Karen började läsa till pastor på teologiska
högskolan i Bromma. Innan utbildningens
slut får blivande pastorer ett förslag på en
tjänst som skolan som de skall passa för.
För Karens del blev det att vara församlingspastor här. Vi tackade ja – detta berör
ju hela familjen!
Var det aldrig ett svårt beslut för er? Det
ska ju fungera med skola för barnen,
huset säljas, du måste hitta arbete. Ni

fick bryta upp och flytta till en liten by i
Skåne efter att ha bott i närheten av en
större stad.
– Nej, när v i åkte hit och hälsade på kände
vi rätt snart att här skulle vi nog trivas. Vår
son Daniel är vuxen och har flugit ut och är
sin egen, Anja valde att stanna kvar i Linköping och gå sista året på gymnasiet där.
Hanna 13 år följde med oss till Skåne och
går på Antonskolan i Kristianstad. Själv
arbetar jag för närvarande på Höörs kommun, så det har löst sig och bostad fanns.
Vad förväntar du dig av framtiden?
– Nu bor vi här dels för att Karen har en
tjänst som pastor här, men jag är säker på
att Gud har uppgifter även för mig i denna
församling.
– Det ska bli spännande att se vad det
leder till!
Erna Pehrsson

Elina, ledare i ungdomsgruppen Frekvent
Jag heter Elina Tauson och är bosatt
i Tollarp sedan cirka 1,5 år tillbaka.
Där bor jag i ett så kallat kollektiv
tillsammans med 4 andra. Innan dess
bodde jag hos mina föräldrar i de småländska skogarna. Jag är 22 år och jobbar just nu som lärarvikarie, personlig
assistent och ungdomsledare. När jag
inte jobbar så hjälper jag en tjej med
läxor någon gång i veckan, har hand
om en tjejgrupp varannan fredag, åker
skidor, dansar zumba på ett av Tollarps
3(!!) gym, går i kyrkan i Tollarp, åker
inlines eller hittar på något helt annat.
Jag är oftast glad och skrattar mycket.
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Fairtrade – rättvisemärkt
Foto: Torkel Edenborg

Sackeusboden i Äsphult säljer Fairtradevaror eller rättvisemärkta varor. Kristina
Ibstedt och Ann-Kristin Krondahl har hand om denna. Sackeusboden har öppet i
samband med arrangemang i kyrkan eller församlingshemmet.
och för utveckling. Fairtrade handlar inte
bara om ekonomi, utan främjar demokrati
och organisationsrätt samt tar miljöhänsyn
i produktionen. Dessutom jobbar man mot
barnarbete och diskriminering. Om barnens föräldrar tjänar tillräckligt, tvingas
inte barnen hjälpa till med försörjningen,
utan kan gå i skolan.
När jag köper en rättvisemärkt vara, är
det en vara av god kvalité där tillverkaren
fått ärligt betalt. Ger jag bort en sådan gåva,
är det till glädje för mig som givare, mottagaren blir glad och den som producerat
varan får en möjlighet att leva ett drägligt
liv. Att handla Fairtrade är ett enkelt och
roligt sätt att få vara med och påverka.
Det finns möjlighet att kontakta Kristina
om man behöver ha tag på något utöver de
tillfällena. Sackeusboden finns på ovanvåningen i församlingssalen i Äsphult
När vi frågar Kristina och Ann-Kristin
varför de tycker man ska handla rättvisemärkt svarar de så här:
När vi handlar Fairtrade eller rättvisemärkt är vi med och kämpar mot fattigdom

Klockrent är ett regionscoutläger i Equmenia Region Öst. Det går av stapeln den 23–28 juni i
Tångerda, ca 3 km norr om Vetlanda. Vi räknar med att det blir ca 1500 scouter.
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P r o g ram
M A RS
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

TV-producenten och regissören Bengt
Roslund vårtalar och Manskören sjunger in
våren på Rickarums skolgård.

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

5

Vid servering efteråt i Missionskyrkan
berättar Bengt Roslund om spännande och
ibland otroliga upplevelser under en lång
TV-karriär.

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

8

Temat är: Människor jag inte glömmer.

12

Sön Himlakul i Rickarum. Karen
Andersson, Pernilla och Thomas
Franklin. 16.00

19

Sön Ekumenisk gudstjänst i Rickarum med
Djurröds församling. Britt Karlsson,
Träne-Djurröds kyrkokör, kören
Stämning, Anna-Karin Åkesson.
10.00

21

Tis Fikaträff på kyrktorget i Nävlinge.
Gunni Månsson sjunger med och för
oss. 14.00

1 maj på Rickarums
skolgård 18.00

Har du en rättvis inkomst?

Gå in på www.globalrichlist.com och
se hur din inkomst ligger till i en global
jämförelse.
Har du en månadslön på 20 000 kr dvs en
årlig nettolön på 186 000kr innebär det att
du är bland de 3,44 procent rikaste personerna i världen med avseende på inkomst.
Har du en månadslön på 30 000 kr dvs
en årlig nettolön på 270 000kr innebär
det att du är bland de 1,26 procent rikaste
personerna i världen med avseende på
inkomst.

Tis Arbetsutskottet. 19.30

22 Ons Manskörsövning i Rickarum. 19.30
24

Fre Vårbrasa i Harastorp. 19.00

24

Fre Vårbrasa i Nävlinge. 19.00

26

28

Sön Regional församlingsdag på
ÅhusGården med Pär Alfredsson.
Se separat program. Anmälan.
Tis 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.
Fem personer ingår i samtalstjänst där dessa ingått tystnadslöfte
samt genomgått utbildning inom själavård.
De som du kan kontakta är:

Helena Axberg
070-988 50 88
Tandsköterska, mor, hustru
som gärna är ute i naturen.

Pernilla Mårtensson
070-381 20 59
Församlingsassistent med
erfarenhet av själavård i livets
alla situationer.

Hanna Olofsson
070-603 40 40
Socionom med hjärta för
barn och ungdomar.

Karin Magning Andersson
070-324 13 22
Pastor.

Bengt Åkesson
070-518 78 07
Pastorskandidat, bonde och
erfarenhet från företagsvärlden.

Almas
secondhand & Cafe – Nävlinge
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

P r o g ram
MAJ
Söndagen den 26 april 2015 10:00–17:00

1

”Hur är vi en missionerande
församling 2015?”

3

Församlingsdag på ÅhusGården
med Pär Alfredsson
Equmeniaförsamlingarna i
nordöstra Skåne bjuder in till
gemenskap och inspiration för
alla åldrar.
Barnaktiviteter kommer att finnas
under hela dagen.
Anmäl dig senast den 15 april till Bengt Olbers.

Fre Manskören sjunger in våren på
Rickarums skolgård. Vårtalare: Bengt
Roslund. 18.00
Sön Friluftsgudstjänst vid Bosarpsgården
tillsammans med Odalkyrkan.
Karen Andersson, Scouterna, Bengt
Åkesson. Medtag fikakorg. 10.00

10

Sön Gudstjänst i smågrupper.

17

Sön Gudstjänst i Nävlinge. Jakob
Andersson, Linnea Axelsson, Lena
Olbers. 10.00
Tis Fikaträff på kyrktorget. Maria Skölling
berättar. 14.00

19

20 Ons Manskörsövning i Rickarum. 19.30
24

Sön Ekumenisk morgongudstjänst
på Slätthultshall. Britt Karlsson,
Karen Andersson, Manskören och
gemensamma sångare. Nattvard.
Medtag fikakorg. 08.00
Tor Arbetsutskottet. 19.00

28

Söndagen den 30 augusti
vid Rickarums skola

31

Gudstjänst kl. 11.00
Barnlopp kl. 12.00 för barn upp till 12 år
Stora loppet startar kl. 12.15

JUNI

Sträckor:
Sträcka 1: 2,5 km löpning
Sträcka 2: 1,8 km gång
Sträcka 3: 7,0 km löpning
Sträcka 4: 8,1 km cykling
Sträcka 5: 4,1 km löpning
Anmälningsavgift 350:–/lag senast
23 augusti till bankgiro: 163-2017
Anmälan på plats samma dag 400:–
Arrangör Equmenia Rickarum

7

14

16
21

Sön Gudstjänst i Rickarum. Karen
Andersson, Tonåringar. 10.00

Sön Gudstjänst i Nävlinge. Gustav
Gillsjö, Anette Olofsson, Anne-Louise
Wramneby.10.00
Sön Ekumenisk gudstjänst i Kyrkans
skog, Brostorp. Karen Andersson,
Manskören. 10.00
Tis Styrelsesammanträde. 19.00
Sön Gudstjänst i Rickarum. Karen
Andersson, Cecilia Åkesson, Maria
Johansson, Thore Pehrsson. Nattvard.
18.00

24 Ons Manskörsövning. 19.30
28

Sön Gudstjänst i smågrupper.
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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.
Babysång

De minsta barnen och deras föräldrar träffas
på babysång. Det är sång, rytmik och fika som
gäller.
Nävlinge, onsdagar kl. 9.30 – 11.00.
Kontakt: Karn Andersson 070-324 13 22.

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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Scout

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

Vi träffas på fredagskvällar och hittar på många
olika spännande aktiviteter, fikar och umgås.
Nävlinge eller Rickarum, fredagar kl. 18.30.
Kontakt: Karen Andersson 070-324 13 22.

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: Karen Andersson 070-324 13 22.

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

P r o g ram
Medlemskap – för vem?
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.
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 pastor Karen
Andersson (karen.andersson@navlingerickarum.se eller 070-324 13 22) eller
någon annan du känner i församlingen.

JULI
1 Ons Tidningskommittén i Rickarum. 19.00
5

Sön Gudstjänst i Rickarum. Albin Åkesson,
Gun-Britt o Ingvar Stihl, Göran
Axberg. 10.00

12

Sön Ekumenisk gudstjänst i Axelboda
hos Else o Bengt Jakobsson. Christer
Frostensson, Manskören, Bengt
Jakobsson. 14.00

26

Sön Gudstjänst i Nävlinge. Helén
Ljunggren, Ingvar Stihl. 10.00

AU GUSTI
2

Sön Gudstjänst i Rickarum. Karen
Andersson, Hanna Olofsson, Roland
Olofsson. 10.00

9

Sön Gudstjänst i smågrupper.

16

Sön Gudstjänst i Nävlinge. Karen
Andersson, Jenny o Joel Lundkvist,
Mikael Premberg. Nattvard. 10.00

23

Sön Gudstjänst i Nävlinge. Sara
Sjölander. Familjen Franklin, Elna
Fredriksson. 10.00

30

Sön Gudstjänst och byastafett på
skolgården i Rickarum. Karen
Andersson, Lisa och Markus Gillsjö.
11.00

31 Mån Planeringsledarsamling i Nävlinge

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,
Pastor Karen Andersson 070-324 13 22 eller
ordförande Bengt Åkesson 0705-187807.

för Equmenia Nävlinge och Rickarum.
18.30

SE PT E M B ER
6

Sön Gudstjänst i Nävlinge. Karen
Andersson, Årets konfirmander,
Frekvent, Göran Axberg. 10.00

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

