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Välkommen till  
Equmeniakyrkan i  
Nävlinge-Rickarum
Equmeniakyrkan Nävlinge-Rickarum 
är en del av det svenska kyrkosamfundet 
Equmeniakyrkan som bildades av de tre 
samfunden Svenska Missionskyrkan, 
Svenska Baptistsamfundet och Metodist-
kyrkan i Sverige. 
 Equmeniakyrkan Nävlinge-Rickarum 
vill vara en församling 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.

Välkommen att vara med på våra guds-
tjänster, smågrupper eller andra samlingar.

Församlingsbladet utkommer med fyra 
 nummer per år, varav ett dubbelnummer.

Aktuella plus- och  
bankgironummer:
Equmeniakyrkan Nävlinge-Rickarum: 
Bankgiro 597-8663
Swish: 123 096 14 66

Nävlinge Missionskyrkas  
Byggnads förening: Bankgiro 700-7438
Swish: 123 114 89 98

Rickarums Missionskyrkas  
Byggnads förening: Bankgiro 243-9206
Swish: 123 570 36 24

Equmeniakyrkans missionskonto:
PlusGiro: 90 03 28-6,  
församlingsnummer 6411

Equmenia Nävlinge
Bankgiro: 5139-8261
Swish: 123 480 41 18

Equmenia Rickarum
Bankgiro: 163-2017

Träffpunkt Nävlinge
Swish: 123 271 12 99

Hemsida: www.navlinge-rickarum.se

Redaktionsgrupp: Lena Olbers,  
Marcus Olofsson, Erna och Thore Pehrsson. 
Foto: Helena Axberg
Ansvarig utgivare: Bengt Åkesson
Tryck: GL-tryck, Kristianstad
Omslagsbild: Helena Axberg

KONTAKT
Pastor: Karen Andersson, 070-324 13 22, karen.andersson@navlinge-rickarum.se
Ordförande: Bengt Åkesson, 044-32 52 42, 070-518 78 07, bengt.akesson@live.com
Nävlinge missionskyrka: 044-821 20, Nävlinge 2392, 288 93 Nävlinge
Rickarums missionskyrka: 044-32 51 33, Rickarums Byväg 139, 298 92 Tollarp
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Så skönt det var med semester! Så 
underbart det är att få börja jobba 
igen! Vad jag längtade efter under 
semestern? Röja och fixa allt jag inte 
hunnit hemma under arbetsåret. Lig-
ga i hängmattan, vila, lyssna på Som-
mar i P1, läsa böcker, bara lata mig. 
Njuta av att få vara lite för mig själv, ha 
egentid. Se till att träffa massa vänner 
och släktingar som jag annars inte 
hinner. 

Är det bara jag som lever i en sån dub-
belhet, som slits mellan till synes så olika 
saker, rent av motsatser ibland? Eller är det 
så vi har det lite till mans? 

Det är så många yttre saker jag inte 
kan påverka men som påverkar mig. 
Människor som snubblar över mig på ga-
tan, på jakt efter en Pokémon och blicken 
stadig i mobilen, istället på det som rör sig 
i verkligheten. Det känns nästan som jag 
behöver ha klart för mig vem jag tycker 
skall bli USAs nästa president. Och alla 
människor som dödar andra, både långt 
borta men också på nära håll. Jag får veta så 
mycket, men vad göra med allt detta? 

Nu mer än någon annan gång, känns det 
viktigt att ha ett liv som går ihop, som häng-
er ihop. Då är en fast grund en nödvändig 
början. För mig är det Jesus. Han som så 
många gånger sagt: ”Var inte rädd!” Som 
också sagt att Han är med varje dag och 
överallt för att han älskar och vill hjälpa. 
Den hjälpen behöver jag sannerligen!  Med 

Jesus som grundtyngd i livet blir det lättare 
att få rätt balans, att få det att hänga ihop. 

I Alphakursen som du kan läsa en hel del 
om i detta nummer, kommer vi att ta reda 
på mer om vem Jesus är. Jag kommer att 
vara med. Välkommen du också! 

Mycket av det vi kommer att fundera 
kring i församlingen under hösten kommer 
att kretsa kring detta, hur vi får ihop livet. 
Hur allt hänger ihop. Jag längtar efter att vi 
var och en och tillsammans får närma oss 
ett liv i skön helhet. 

Karen Andersson 
Pastor i  Equmeniakyrkan  

Nävlinge-Rickarum
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Besök församlingens hemsida
www.navlinge-rickarum.se
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Lördagen 3 september 2016
Dropinstart vid missionskyrkan, kl.18.00 till 18.30 

Under kvällen blir det: 
Tipspromenad • Scoutkvällsmat • Lekar

Lägerbål • Ljusspår
Frivillig avgift

Alla är välkomna!
Start vid Rickarums Missionskyrka i övrigt vid vindskyddet i Rickarum. 

Vid regn är vi i Rickarums Missionskyrka.
Möjlighet till övernattning i vindskyddet. Medtag egen frukost.Frågor? 

Ring Karin Olsson, 0736-241428

Scout i Rickarum

50 år
Vi firar jubileum
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50 år med SMU/Equmenia 
scouter i Rickarum 
Året var 1966 då Gun Britt Stihl och Hans Moen inbjöd byns barn till aktiviteter 
en lördagseftermiddag. Detta blev startskottet för Rickarums scoutkår. De 
första ledarna hade ingen egen erfarenhet av scout men fick lära sig efter hand 
som aktiviteterna dök upp på programmet. 

Vid denna tid var det scoutproven som var 
den huvudsakliga delen av programmet. 
Varje år hölls invigning då scouterna invig-
des till 3:e, 2:a och 1:a klass scout.

Scoutlag och knopar
 Exempel på uppgifter att klara av var 
scoutlagen, knopar, hissa flaggan men även 
delta och vara med och planera hajker. 
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Då dessa scouter klarat av dessa uppgif-
ter fick de vid 15-års ålder bli så kallade 
ledarscouter och hjälpa till med ledarupp-
drag. En del av dessa första scouter finns 
fortfarande med i vår scoutkår som ledare. 
I mitten av 70-talet startades nyingscout då 
även yngre barn kunde vara med i scout-
erna.

Scoutlokalen
Scoutlokal har hela tiden varit missions-
kyrkan i Rickarum, men de första åren 
hade vi även tillgång till scoutlyor i Signe 
och Nils Johanssons källare (nu Marie och 
Roy Torstenssons hus). En annan viktig 
plats för scoutkåren har vindskyddet ”i 
Kronoparken”, som byggdes 1994, blivit. 

Scouter från vår scoutkår har under 
de 50 åren deltagit i mängder av läger på 

lokal, distrikts- och nationell nivå. Många 
ledare har genomgått Ska´ut och Treklö-
ver-Gilwell -utbildningar. 

Mycket har förändrats under de 50 åren. 
Scoutproven har försvunnit och program-
men har mer fått en inriktning mot projekt 
där vi lär oss tillsammans. 

 Friluftslivet har fortfarande en framträ-
dande roll. Den gröna SMU-scoutskjortan 
har bytts ut till den förbundsgemensamma 
blågröna, namnen på scoutgrupperna har 
bytts ut till spårarscout, upptäckarscout, 
äventyrsscout och utmanarscout. Vid 
lägret Trampoline 2013, bytte SMU-scout 
namn och blev Equmeniascout.

Grundidén kvar
Mycket har utvecklats och förändrats, men 
scoutings grundidé finns fortfarande kvar. 
Det är med glädje och tacksamhet vi ser 
tillbaka på de 50-åren, samtidigt som vi 
blickar framåt mot nya utmaningar.

Alla inbjuds att delta i vårt scoutjubi-
leum lördag 3/9 2016. 

”Mycket har utvecklats och  
förändrats, men scoutings  

grundidé finns fortfarande kvar.”
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Vardagstro
Tre samlingar med bibel och kvällsmat

Om bön
5/10 kl 18:00 i Rickarums Missionskyrka

Trosbekännelsen
1/11 kl 18:00 i Nävlinge Missionskyrka

När det går fel 
1/12 kl 18:00 i Rickarums Missionskyrka
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Kardia ett äventyr i kroppen
– regionscoutläger i Gamla Boo
Efter en veckas scoutläger är man ganska matt, men fylld av nya intryck och 
glada minnen. Vi var hela familjen på läger och vi har upplevt det på olika sätt. 

När Olof och Elsa får välja de två saker som 
var bäst med lägret så säger de båda maten 
och aktiviteterna. Agnes nämner kvällarna 
och hinderbanan som det bästa. Vi vuxna 
kände att det var en trevlig stämning på 
lägret och att det fanns gott om tid att 
umgås och ”hänga” mellan de olika trevliga 
aktiviteterna. 

Lägret i Gamla Boo kallades Kardia 
vilket är det grekiska ordet för hjärta. Lä-
gerplatsens olika delar var uppkallade efter 
olika kroppsdelar. Vi fick hämta ut maten i 
magsäcken, gå på café i tunntarmen, hämta 
ved i levern, gå på toaletten i ändtarmen 
eller urinblåsan och gå på andakt i rygg-
raden. Lägerchefens krypin kallades för 
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hjärnan. På platserna som kallades biceps 
och triceps var det olika aktiviteter under 
förmiddagarna och vi fick bl.a. testa våra 
olika sinnen genom att lukta, smaka och 
känna. 

Vi fick också höra om hur det är att 
leva som blind och därefter försöka knyta 
knopar utan att se, gå med ögonbindel och 
vit käpp och läsa blindskrift. Vi byggde 
även ett skelett av pinnar, tovade, gjorde 
korssmycken av hästskosöm, lärde oss om 
hur mycket vatten vi använder per person 
i vardagen och hur vi på olika sätt påverkar 
vår omvärld miljömässigt och hur man 
lever i Kongo. 

Kortare läger för yngre
De yngre scouterna kom på torsdagen och 
den dagen var det en heldagsaktivitet där 
vi skulle samla på skelettdelar för att kunna 
bygga en sprattelgubbe. Dagen var fylld av 
olika scoutaktiviteter som chiffer, hinder-
bana, knopar m.m. På kvällen var det dags 
för Pinewood derby race där man skulle 
bygga en liten bil. Den lyckliga vinnaren 
var inte någon av våra scouter utan en 
annan bekant från Kristianstad, nämligen 
Freddy. På fredagen var det badkarsrace för 
de äldre scouterna och båda våra två lag tog 
sig till final. Bra jobbat! 

Maten var en utmaning för många, 
men också en möjlighet att prova något 
nytt. Till skillnad från många läger var det 
nämligen inte förutbestämda rätter som 
skulle lagas. Vi fick en huvudingrediens 
och sedan fick vi improvisera utifrån de 
råvaror som fanns i magsäcken. Det var 
också ett läger där de vegetariska rätterna 
var många eftersom vi endast fick kött eller 
fisk i samband med kvällsmaten. 

Spontanaktiviteter
Inte bara scoutaktiviteterna på för-
middagarna fyllde våra dagar. Vi hade 
även mycket tid på eftermiddagarna till 
spontanaktiviteter så som att bada, spela 
volleyboll, paddla, spela såpafotboll, trycka 
lägertröjor, bygga drakar, spela spel i caféet 
och mysa i vårt eget kök. 

På kvällarna var det lägerbål, andakt 
och mys i köket igen. Flera kvällar bjöd 
vi in andra kårer på kvällsfika och flera 
nya kontakter knöts av våra scouter. En 
populär aktivitet i samband med detta var 
limbodansen som patrullen ”Sura nappar” 
ordnade. Där kunde man bita av godisnap-
par från en lina. Vi passade också på att fira 
så mycket vi kunde under veckan. Det bör-
jade med Schweiz nationaldag den första 
augusti och därefter Almas körkort, Agnes 
”födelsedag” och så Alfreds 25-årsdag. 

Våra fina scouter från Nävlinge och 
Rickarum kan vi vara stolta över och vi 
hoppas att de får uppleva många fler fina 
scoutläger framöver.

Pernilla Sjögren
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Några röster från vårens Alphakurs
Lena Olbers,  
samtalsledare
Hur var det att vara 
samtalsledare?
– Jag har inte själv gått 
Alphakurs så det var nytt 
även för mig. Jag tyckte det var intressanta 
föreläsningar med lite nya infallsvinklar. 
Det var också en naturlig gemenskap på 
kursen även om inte alla kände varandra 
från början. Kursen gav mig personligen 
en hel del.

Amanda Axberg,  
deltagare
Varför ville du gå Alpha?
– För mig var det ett själv-
klart val att gå Alphakurs, 
det gav mig möjlighet att 
fördjupa min tro! 

Jag lärde också känna nya fantastiska 
människor och fick en närmare kontakt 
med de jag redan kände. Tillsammans hade 
vi givande samtal om det som rör Jesus.

Något speciellt du vill lyfta fram?
– Heldagen på Skoghus som handlade om 
Anden var fantastisk. Att på nytt fyllas 
av den helige Ande, gav styrka åt min tro 
så jag med frimodighet kan hjälpa till att 
bygga Guds rike.  

Dennis Cederholm, delta-
gare. 
Varför valde du att gå 
Alphakurs?
– Jag blev tillfrågad eller sna-
rare uppmanad att gå, någon 

tyckte att det skulle vara bra för mig att lära 
mig mer om den kristna tron.

Du säger att du är ny i din tro, men du har 
funnits med i den kristna verksamheten 
tidigare.
– Jag har som många andra gått på scout 
och tonår i missionskyrkan. Vi hade kul 
där men andakterna satt jag mest av. Fast 
det var kanske något som fastnade.

– Jag var också konfirmandledare under 
några år, det var roligt att vara med ungdo-
marna men  jag tog fortfarande inte tron på 
så stort allvar.

– Alla och kanske speciellt ungdomar 
har ett behov av att bli bekräftade, jag är 
inget undantag. Jag gjorde mycket för att 
passa in i gänget. Ibland lite för mycket. 
Till slut blev livet lite väl rörigt och jag 
kände att så här vill jag inte leva. En speciell 
händelse gjorde att jag började be till Jesus 
om hjälp, jag visste ju att den möjlighe-
ten fanns och nu ville jag ha ett lugnt och 
tryggt liv. På den vägen är det.

Har Alpha kursen varit till hjälp?
– Ja, kanske mer än jag själv tänkt på?

Vi började kvällen med att äta tillsam-
mans, vad tyckte du om det?
– God mat är aldrig fel, speciellt inte i en 
trevlig miljö! Där gavs det möjlighet att 
prata om det vardagliga och på så sätt lära 
känna andra.  

Föreläsningarna, vad tyckte du om dem?
– Jag hade ibland lite svårt med att kon-
centrera mig på föreläsningarna, men 
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det beror nog på mig som person och att 
det var så mycket nytt att ta in. Men även 
om jag inte kan redogöra för allt som 
föreläsningarna handlade om, tror jag att 
kursen har hjälpt mig en bit på vägen i min 
nyfunna tro.

Vad tyckte du gav dig mest?
– Gruppsamtalen, vi var små grupper 
vilket gjorde att alla vågade yttra sig. Alla 
kunde komma med sina funderingar och 
frågor. Det är intressant och spännande att 
höra hur andra tänker. Man lär sig mycket 
av andras erfarenheter.

Rekommenderar du kursen till andra?
– Ja, den som är nyfiken på vem Jesus är, 
ska du absolut gå en Alphakurs! Även om 
du varit kristen en längre tid finns det 
säkert mer att lära.

Erna Pehrsson

ALPHAKURSEN

LIVET
är värt att
UTFORSKA
alphasverige.se

Sju onsdagskvällar på Humlalyckan och en lördag på Skoghus. Start den 1 februari.
Anmälan skickas in före den 25 januari till info@navlinge-rickarum.se  

eller kontakta Karen Andersson 070-324 13 22

Arr: Equmeniakyrkan, Nävlinge-Rickarum och Tureholmskyrkan

Vad är en Alphakurs?
Under våren anordnade Equme-
niakyrkan Nävlinge-Rickarum 
och Tureholmskyrkan i Sösdala 
en gemensam Alphakurs på 
Humlalyckan Bjärröd.
Alphakursen är öppen för alla intressera-
de i att upptäcka vad kristendomen hand-
lar om. Det är en plats där människor kan 
komma och koppla av, äta, dela tankar 
och utforska meningen med livet.
V i möts vid cirka åtta tillfällen där varje 
träff består av en måltid, ett föredrag och 
samtal där deltagarna får dela med sig 
av sina tankar. Samtalen har som främsta 
syfte att uppmuntra kursdeltagarna att 
dela med sig av sina tankar och syn-
punkter. Vi möts i en inbjudande, ärlig 
och avslappnad miljö där vi tillsammans 
utforskar den kristna trons grunder.
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Scout-spa.

Gökotta på Slätthults hall.

Kardia regionscotläger Gamla Boo.

Kämpaleken i Rickarum.

Förbön för ledare i Rickarums missionskyrka.

Detta har hänt
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150 scouter från Skåne och Blekinge på Kämpalek i Rickarum.

Naturmorgon, Håslövs ängar.

Vårbrasa i Harastorp.

Regionscoutläger Gamla Boo.

Mankören sjunger på skolgården 1 maj.
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En folkfest som drar drygt 1500 personer till 
Nävlinge. Nu är det dags igen. Startplatserna 

blir snabbt fulltecknade. Anmäl dig därför 
redan nu, dock senast den 1 november.

Vi ser gärna fler kvinnliga tävlande.

Mer information:  
Anders Nilsson 0709-24 95 64,  

Johan Mårtensson 0768-79 45 35

Närliggande maskinfirmor visar upp  
sina maskiner

LRF:s 

Traktor-race  
i Nävlinge 
den 12 november kl. 11.00

Equmenia  Nävlinge säljer korv och fika.

Övningar i Rickarums Missionskyrka 
tillsammans med Dan-Inge Olsson. 
Du som tycker om att sjunga är 
välkommen till denna projektkör som 
övar och sjunger i sånggudstjänsten 
den 26 november kl. 19.00.

Var med och sjung  
adventssångerna!

Projektkören övar:
Tisdagen den 15/11 
kl.19.00
Söndagen den 20/11 
kl.17.00
Torsdagen den 24/11 
kl.19.00
Lördagen den 26/11 
kl.17.00
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AUGUSTI

 28 Sön Byastafetten i Rickarum. Gudstjänst. 
Karen Andersson, Pernilla Sjögren, 
Oscar Axberg. 11.00

 29 Mån Scoutledarplanering i Nävlinge för 
Equmenia Nävlinge och Rickarum. 
18.30

SEPTEMBER

 1 Tor Styrelsen sammanträder i Rickarum. 
19.00

 2 Fre Frekvent startar. 19.00

 3 Lör Scoutjubileum i Rickarum. 18.00

 4 Sön Gudstjänst i Nävlinge. Karen 
Andersson, Helen Ljunggren, Anders 
Mårtensson. Församlingsinformation. 
10.00

 5 Mån Scout startar i Nävlinge och 
Rickarum. 18.00

P R O G R A M

REGIONSFEST
för Equmenia  

och Equmeniakyrkan

Karlskrona den 1 okt kl 10:00

Tema: Prata Gud
Medverkande:

 Carin Dernulf  
 Britta Hermansson

Familjedag på Bosarpsgården
Söndagen den 25 september kl 10–16

Spänning, fart och mycket skratt blir det när Mr Goran kommer på besök. Det kan bli trolleri, ballong-
er, jonglering mm. Mr Goran är en erfaren barnunderhållare som även är Sveriges störste certifierade 
ballongartist. Med snabba fingrar skapar han ballongkonst på högsta nivå.

Scouthajk från lördag kl. 14.00• Fika • Gudstjänst • Lunch 
En dag för barn, ungdomar, vuxna och alla som vill.
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Almas
secondhand & Cafe – Nävlinge 

Öppettider: Måndagar kl. 14–20. Lördagar kl.10–14

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

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

Bengt Åkesson
070-518 78 07
Pastor, bonde och 
församlings utvecklare.

Karin Andersson, pastor
070-324 13 22,  
karen.andersson@ 
navlinge-rickarum.se

FÖRBÖNS-
TJÄNST

Du som önskar för-
bön är välkommen 

att höra av dej.
Ring eller SMS:a  
till någon av oss, 

eller mejla  
till pastorn.

Stort utbud av  
leksaker, böcker,  
skivor, glas,  
porslin m.m.

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

Gilla oss på 
Facebook!
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 11 Sön Gudstjänst i Rickarum. Karen 
Andersson, konfirmander, Alma 
Åkesson, Tom Jönsson. Nattvard. 
10.00

 18 Sön Gudstjänst i smågrupper. 10.00

 21 Ons Manskörsövning i Rickarum. 19.30

 24 Lör Barntimmen startar i Nävlinge. 10.00

 25 Sön Gemenskapsdag på Bosarpsgården 
med Mr Goran.10.00–16.00

 28 Ons Styrelsen sammanträder i Rickarum. 
19.00

OKTOBER

 2 Sön Gudstjänst i Rickarum. Karen 
Andersson, Manskören, Peter 
Åkesson. 10.00

 5 Tor Vardagstro – Om bön. Rickarum. 
18.00

 9 Sön Gudstjänst på Tacksägelsedagen i 
Nävlinge. Karen Andersson, Hanna 
Olofsson, Anne-Louise Wramneby. 
Insamling till Equmenia riks. 10.00

 16 Sön Gudstjänst i smågrupper
 19 Ons Manskörsövning i Rickarum. 19.30

  22 Lör Byggnadsföreningens försäljning i 
Rickarum. 18.00

 23 Sön Ekumenisk gudstjänst med Äsphult i 
Rickarum. Britt Berg, Karen Anders-
son. Kyrkokören, Nattvard. 10.00

 30 Sön Gudstjänst i Nävlinge. Bengt 
Åkesson, Manskör från Höör. 
Amanda Axberg. Insamling till 
byggnads föreningen i Nävlinge. 
10.00

NOVEMBER

 1 Tis Vardagstro – Trosbekännelsen. 
Nävlinge. 18.00

P R O G R A M

Se nummer på sidan 2

Integration – 
att älska sin nästa

– konkreta verktyg och inspiration i 
arbetet med nyanlända.

Studieförbundet Bilda och Equmeniakyrkan 
Syd inbjuder till en inspirerande kväll där vi 

med praktiska exempel vill uppmuntra  
och stödja arbetet med integration.

Onsdagen den 31/8  
kl. 18.30 - 21.00  

Odalkyrkan Kristianstad

Anmälan senast den 25/8 till:  
karen.andersson@navlinge-rickarum.se

Besök församlingens hemsida

www.navlinge-rickarum.se



18

Equmenia Nävlinge och Equmenia 
Rickarum ansvarar för  Equmenia-
kyrkan Nävlinge-Rickarums 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 missionskyr-
korna i Nävlinge och Rickarum.

Barntimmar
För dig i åldern 3-6 år. Vi träffas och pysslar, 
fikar mm.
Nävlinge, lördagar kl. 10.00 – 11.30.
Kontakt: Pernilla Mårtensson 070-381 20 59,  
Eva Larsson 073-447 41 16.

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) 
073-313 54 07,  
Hanna Olofsson (Nävlinge) 070-603 40 40.

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. 19.00.
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 Alfred Åkesson, 073-264 19 67
Bankgiro: 5139-8261.  
Swish: 123 480 41 18.

Equmenia Rickarum
Ordförande Oscar Axberg, 073-434 50 80
Bankgiro: 163-2017. 

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.

Spara Församlingsbladet
Vi annonserar inte längre om våra guds-
tjänster i de lokala tidningarna. Därför  
ber vi er att spara detta programblad  
eller kika in på församlingens hemsida. 
www.navlinge-rickarum.se.
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 5 Lör Gudstjänst på Allhelgonadagen 
i Rickarum. Karen Andersson, 
Manskören, Pernilla Franklin. 
Nattvard. 10.00

 13 Sön Gudsjänst i smågrupper.
 15 Tis Projektkören övar. 19.00

 17 Tor Styrelsen sammanträder i Rickarum. 
19.00

 20 Sön Gudstjänst i Nävlinge. Kent Egging, 
Jenny och Joel Lundqvist. Thore 
Pehrsson. 10.00

 20 Sön Projektkören övar i Rickarum. 17.00

 24 Tor Projektkören övar i Rickarum. 19.00

 26 Lör Projektkören övar i Rickarum. 17.00

  26 Lör Adventsgudstjänst i Rickarum. 
Projekt kören, Dan-Inge Olsson, Karen 
Andersson,Göran Axberg. 19.00

 30 Ons Manskörsövning i Rickarum. 19.30

  DECEMBER

 1 Tor Vardagstro – När det går fel. 
Rickarum. 18.00 

 4 Sön Gudstjänst i Nävlinge. Karen 
Andersson, Sara och Emil 
Gillsjö,Elna Fredriksson. Nattvard. 
Församlingsinformation. 10.00

 10 Lör Luciafest i Rickarum. Ungdomar i 
Equmenia, Karen Andersson. 19.00

 11 Sön Luciafest i Nävlinge. Ungdomar i 
Equmenia, Karen Andersson. 16.00

 18 Sön Gudstjänst i Rickarum. Johan Pernryd, 
Linnea Axelsson. 10.00

 24 Lör Julbön i Nävlinge. Karen Andersson. 
13.30

 26 Lör Missionsgudstjänst i Rickarum, Karen 
Andersson, Anette Olofsson. 10.00

P R O G R A M

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 070-518 78 07.

Medlemskap – för vem?
Equmeniakyrkan Nävlinge-Rickarum 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@navlinge- 
rickarum.se eller 070-324 13 22) eller 
någon annan du känner i församlingen.



SPONSORER

www.navlinge-rickarum.se

ANDERSSONS LANTHANDEL
Rickarum

Sedan 1920
044-32 50 15

SALOMONSSONS VÄXTER AB
Nävlinge

044-821 00

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

Allt inom el
044-244244

044-822 55

044-32 50 01

070-618 26 50

070-767 06 30
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