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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
Swish: 123 589 3763

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: Nävlinge 2392, 288 93 Nävlinge
Rickarums missionskyrka: Rickarums Byväg 139, 298 92 Tollarp
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Titta! När snön smält bort igen, så 
kommer små gröna saker fram ur jor-
den. Titta, titta! Det är ofta jag nås av 
denna uppmaning. Ibland gör jag det. 
Tittar. Ibland är resultatet något roligt 
som jag ler åt men som är glömt efter 
en stund. Eller kanske blir det en lite 
djupare glädje över nytt liv som visar 
sig i rabatten med löfte om en vår. Och 
jag inser att det är skillnad på att titta 
och att välja att se. 

Det kräver lite mer av mig att se. Lite mer 
engagemang, lite mer tid, viljan att låta det 
gå lite djupare i mig och kanske göra något 
med mig? Glädjen över det gröna som vi-
sar sig i rabatten och drömmen om allt som 
kommer med ljus, värme och vår kommer 
bara om jag ger det lite tid och rum i mig. 

Jag tänker på allt det jag tittar på. Ny-
heterna med bilder som ingen människa 
egentligen vill se eller behöva leva med. 
Verklighet på nära håll, och på lite avstånd, 
som vittnar om människors lidande på så 
många olika sätt. Vad är det jag tittar på och 
vad är det jag väljer att se? Vad är det jag 
ägnar lite tid och engagemang åt? Vad gör 
det med mig? För, visst är det så att om jag 
låter det göra något med mig, bara då kan 
jag också välja att göra något åt det! Böjer 
jag mig ner över rabatten för att plocka bort 
halvruttna löv kring det nya gröna, så ser 
det finare ut. Och jag gläds mer över det. 

Just nu går vi in i fastetid, vi har ätit 
semlorna och är redo att dra ner på något 

för....? Ja, varför egentligen? Vad är denna 
fastetid? Kanske kan den få vara en tid då vi 
väljer bort något för att ha lite mer tid och 
kunna välja något annat. Som att se. Se på 
det som känns viktigt. Låta det göra något 
med oss. Och kanske sedan göra något åt 
det. Jag är helt övertygad, trots det jag ser, 
att vi människor alla längtar efter liknande 
saker. Som att få glädja oss över löftet om 
vår, att få skratta, att få känna oss älskade 
och att få älska. 

Jesus säger att han är världens ljus. Jag 
önskar att jag i det ljuset ser det jag behöver 
se. Det som vill beröra mig, förändra mig 
och som vill lysa på det jag faktiskt, med 
Jesus som ljus och kraft, kan göra något åt! 

Karen Andersson 
Pastor i Equmeniakyrkan  

Nävlinge-Rickarum
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Besök församlingens hemsida
www.navlinge-rickarum.se
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Sällan har jag sett så 
mycket hopp 
Joel Wramneby beskriver sitt liv som tryggt och bra. Men han är också medve-
ten om att så är det inte för alla i vår värld. I november besökte Joel besökte ett 
flyktingläger i Jordanien.

I somras diskuterade jag och min svägerska 
Elin hur fel det är att vi kan göra så mycket 
med våra liv här i Sverige samtidigt som 
människor på andra sidan Medelhavet dör 
på grund av förföljelse. Därför bestämde 
jag mig för att på något sätt försöka bidra 
och göra skillnad. 

Så kom möjligheten! 
Acting for Change, är en organisation som 
försöker hjälpa och bygga broar mellan 
Sverige och några av de 650.000 syriska 
flyktingar som registrerats i Jordanien. I 
slutet av oktober blev det en resa ner till 

Jordanien med en grupp av åtta volontärer 
och helt plötsligt var jag en av dem!

Allt gick alltså väldigt fort, det tog inte 
ens en månad från att jag bestämt mig för 
att följa med, tills jag satt med en syrisk 
familj i ett av de flera hundra UNHCR-tält 
som är uppsatta i området där vi rörde oss. 
Två killar från Jordanien, Ali och Kotaiba, 
blev våra tolkar. Ali var uppvuxen i en tra-
ditionell muslimsk familj i Jordanien och 
Kotaiba hade själv flytt från Syrien. 

Världens tredje största flyktingläger
Vi bodde i huvudstaden Amman, men den 
mesta tiden tillbringade vi i byn Zaatari 
några mil därifrån. Världens tredje största 
flyktingförläggning med cirka 140000 
syriska flyktingar finns här. Vi fick dock 
inte komma in i det stora lägret på grund 
av säkerhetsläget. Vi iakttog på avstånd och 
fick stanna i Zaataris centrum eftersom där 
hade Kotaiba koll på vilka människor som 
hade behov av hjälp. När vi kommit fram 
och hoppade ut ur bilarna var det blåsigt, 
sanden flög in under våra kläder och 
snart hördes en man ropa ut från närmsta 
minaret, att det är dags att be. Helt plöts-
ligt kände jag mig väldigt långt borta från 
Sverige! 

Joel Wramneby besökte ett flyktingläger i Jordanien.
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Starka minnen
Mycket tid gick åt att besöka familjer, sitta 
ner, dricka te och lyssna på vad de varit 
med om. Vissa var mer öppna med att be-
rätta sina livshistorier än andra, men gäst-
vänligheten hos alla var påtaglig. För mig 
var det svårt att förstå hur dessa människor 
som har förlorat allt de äger, i vissa fall även 
familjemedlemmar, kan vara så vänliga 
och gästvänliga. Flera gånger hände det att 
vi kom till familjer som hade det knapert 
men ändå gick därifrån mätta. 

De kämpar för sina liv, men ger oss av det 
lilla de har. Min tanke gick till en berättelse 
Mark 12:41-45 där en änka gav allt hon 
ägde. 

De största minnesvärda arbetsdagarna 
för mig var när vi besökte skolan i Zaatari. 
Skolan består av tre baracker. Det ser smut-
sigt ut men man har ändå lyckats fånga 
en känsla av skola och kunskap. Acting 
for Change hjälper skolan att kunna hålla 
igång verksamheten genom att köpa in 
material till skolan. Lärarna får inte mycket 
lön, det är oftast volontärarbete. Ungefär 
30 stycken barn i åldrarna 7–12 år studerar 
på skolan här och alla har framtidsvisioner. 

De vill studera till läkare eller något annat 
yrke. Att bli fotbollsproffs är en dröm flera 
har. 

Vi lekte tafatt 
Barnen är ju dock fortfarande barn och 
leken är viktig även för dem. Detta gjorde 
att jag och min vän Victoria klädde ut och 
sminkade oss till clowner. Både vi och 
barnen tyckte detta var fantastisk kul. Vi 
lekte tafatt, sprang runt och showade, gav 
barnen ansiktsmålningar och vi fick skratta 
tillsammans. 

Tänk att se ett barn som lämnat vänner 
och familj och ett land söndersprängt av 
ondska, som ändå kan skratta och fortfa-
rande vara ett barn. En stark upplevelse! 

Ljuset lyser i mörkret och mörkret har 
inte övervunnit det. Sällan har jag sett så 
mycket hopp, som jag såg hos dessa barn 
och flyktingar. 

Ta med dessa flyktingar, barn och 
människor i era böner. Be för våra med-
människor, hata synden och älska våra 
fiender. 

Joel Wramneby

Att uppleva de mest utsattas gästfrihet gav Joel Wramneby starka minnen.
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Volontär i Indien
Emma Fredriksson blev i januari medlem i församlingen. I samma gudstjänst 
bad vi också för hennes resa till Indien, där hon under några månader skulle 
arbeta som volontär på en skola. Emma befinner sig nu i Indien, här berättar 
Emma lite om hur hon har det.

För snart två månader sedan begav jag 
mig till södra Indien för att arbeta på en 
skola med tre tillhörande barnhem i staden 
Chennai, tidigare kallad Madras. Skolan 
heter Little Lambs School och riktar sig till 
barn från icke-priviligerade familjer. 

Att komma till tiomiljoner staden 
Chennai innebar en stor kulturchock för 

mig. Här går kor omkring mitt på gatorna, 
trafikregler verkar knappt existera. Man 
hör biltutorna hela tiden och på de över-
fulla bussarna åker folk även hängande på 
utsidan. 

Som kvinna ska man sitta till vänster i 
bussen, inte gå ut själv på kvällen och inte 
le eller hälsa på någon man.

Emma Fredriksson berättar om sina upplevelser som volontär i Chennai i Indien.
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Fattiga förhållanden
Barnen på skolan kommer från mycket 
fattiga och svåra förhållanden och många 
har missat flera års skolgång. Ekonomiska 
problem och inlärningssvårigheter till 
följd av undernäring är några av de pro-
blem de brottas med. Vissa har aldrig blivit 
skickade till skolan utan tidigare arbetat på 
exempelvis soptippar eller tiggt på gatan 
för att försörja sin familj. Några har gått i 
andra skolor, men inte klarat sig i det tuffa 
klimatet utan möjlighet till stöd och anpas-
sad undervisning. 

Tillsammans med skolans socialarbetare 
har jag fått följa med på hembesök och fått 
se många skilda förhållanden. Många av 
barnen växer upp i trasiga familjer som 
kantas av bland annat alkoholproblem och 
sjukdomar. Att bo med båda sina föräldrar 
är ovanligt och de flesta växer upp med 
endast en förälder eller hos släktingar. 
Bostäderna är oftast enkla och en del bor 
i hyddor med trasiga tak och man sover 
direkt på jordgolven.

Ny start i livet
Skolan vill ge barnen en ny start i livet, 
en chans att förändra sina liv. Att ha en 
utbildning är räddningen för framtiden 
här, det kan vara skillnaden mellan ett liv 
på gatan och ett liv i trygghet. Little Lamb 
School är mer än bara en skola, den är en 
stor trygghet och ett andra hem. 

Skolan hjälper och stöttar barnen , här 
får de höra budskapet om Gud och Jesus, 
blir sedda och uppmuntrade. Kreativitet 
och nyfikenhet uppmuntras och man ser 
till varje enskild individ. Genom läger-
verksamhet får många av barnen för första 
gången lämna storstaden, leka, testa på nya 
saker och ha kul.

På skolan hjälper jag till med stödunder-
visning i engelska och matematik vilket 
innebär en stor utmaning. I övrigt spende-
rar jag tid på barnhemmen och hjälper till 
med lägerverksamheten. 

Sakta men säkert anpassar man sig till 
livet här som är så annorlunda än vad man 
är van vid. Man lär sig uppskatta skillna-
derna och enkelheten. Mitt i allt det tuffa 
finns här en öppenhet, glädje värme och 
generositet.

Emma Fredriksson

Emma har lärt sig uppskatta det annorlunda livet i Chennai.

Chennai

Tamil Nadu

INDIEN
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Pensionärfest i Rickarum den 4 mars.

Adventsgudstjänst i Rickarum den 26 
november.

Luciafest i Rickarum.

Pensionärfest i Rickarum den 4 mars.

Tillverkning av lägerbålsstolar på scout i Nävlinge.

Sångmedverkan på gudstjänst.

Detta har hänt
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Gudstjänst med dop den 20 november.

Underhållning på Haitigalan 14 januari.

Julgåva överlämnas till barn- och ungdomsledare.

Gudstjänst med dop den 12 februari.
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Walla Carlsson vårtalar
Fira 1 maj med oss. Manskören 
sjunger in våren på Rickarums  
skolgård 18.00.

Efter vårtalet blir det servering  
i Rickarums missionskyrka där  
Walla Carlsson berättar om sitt  
arbete bland människor i nöd  
och utsatthet, såväl här hemma  
i Sverige som i utlandet.

Välkomna!

Vintern rasat ut...
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APRIL

 2 Sön Gemensam gudstjänst i Sösdala 
med Tureholmskyrkan. Derek Walles. 
Karen Andersson. 10:00

 5 Ons Manskörsövning i Rickarum. 19:30

 9 Sön Gudstjänst i Rickarum. Karen 
Andersson. Cecilia Åkesson. Hanna 
Olofsson. 10:00

 13 Tor Ekumenisk skärtorsdagsmässa i 
Äsphults kyrka. 19:30

 14 Fre Långfredagsgudstjänst i Nävlinge. 
Karen Andersson. Manskören. 
Nattvard. 10:00

 16 Sön Påskdagsgudstjänst i Rickarum 
tillsammans med Odalkyrkan.  
Liselotte Spåre. Odal Gospel.  
Karen Andersson. 16:00

 19 Ons Styrelsesammanträde i Rickarum. 
19:00

 23 Sön Gudstjänst i Nävlinge. Albin 
Åkesson. Thomas Franklin. Pernilla 
Franklin. Insamling till internationellt 
arbete. 10:00

 26 Ons Manskörsövning i Rickarum. 19:30

 28 Fre Vårbrasa i Harastorp. 18:30

 28 Fre Vårbrasa i Nävlinge. 18:30

 30 Sön Gudstjänst i smågrupper

MAJ

 1 Mån Första maj firande på skolgården i 
Rickarum. Manskören. 18:00

 7 Sön Gudstjänst i Rickarum. Bengt 
Jörnland. Therese Holst. Karen 
Andersson. 10:00

 14 Sön Gudstjänst i Nävlinge. Karen 
Andersson. Maria och Stefan Zentio. 
Peter Åkesson. 10:00

P R O G R A M

Söndagen den 27 augusti  
vid Rickarums skola

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

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  
20 augusti till bankgiro 163-2017.  
Anmälan på plats samma dag 400:- 

Arrangör Equmenia Rickarum

Sommar = scoutläger
15 scouter och ledare åker på Jamboree17 på 
Rinkabyfältet utanför Kristianstad den 5–12 
augusti. Tillsammans med 20 000 andra scouter 
lever vi lägerliv.  
Se mer info på www.jamboree.se 

Vi tar jättegärna emot besök, se hemsidan för 
mer info eller ring Hanna Olofsson, 070 – 603 
40 40.

Under samma vecka kommer de yngre scout-
erna åka på ett mindre scoutläger tillsammans 
med bland annat scouterna från Kristianstad. 
Vi kommer hålla till på Hjärtasjötorpet utanför 
Lönsboda. 

Även här tar vi mer än gärna emot besök,  
för mer info kontakta Anna-Karin Åkesson  
på telefon 0733 – 13 54 07.
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Almas
secondhand  
& Cafe  
– Nävlinge 

Öppettider: Måndagar kl. 14–20. Lördagar kl.10–14. 
Vi tar emot förbokade gruppbesök, för mer info ring 070-381 20 59.

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.

Karen 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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 21 Sön Gudstjänst i smågrupper.
 28 Sön Ekumenisk gudstjänst på Slätthults 

hall, Djurröd. Britt Karlsson. 
Gemensam sångkör. Mikael 
Premberg. 08:00

 31 Ons Styrelsesammanträde i Rickarum. 
19:00

JUNI

 4 Sön Gudstjänst på pingstdagen 
i Rickarum. Erica Eliason. 
Himlakulbandet. Anna-Karin 
Åkesson. 10:00

 11 Sön Gudstjänst i Nävlinge. Karen 
Andersson. Hanna Olofsson.  
Anne-Louise Wramneby. 10:00

 18 Sön Ekumenisk gudstjänst i kyrkans skog, 
Brostorp. Karen Andersson. Britt Berg. 
Manskören. 10:00

 25 Sön Gudstjänst i smågrupper

JULI

 2 Sön Gudstjänst i Rickarum. Karen 
Andersson. Anette Olofsson. Thore 
Pehrsson. 10:00

 9 Sön Taizégudstjänst i Nävlinge. Karen 
Andersson. 18:00

 16 Sön Gudstjänst i smågrupper
 23 Sön Ekumenisk gudstjänst i Axelboda hos 

Else och Bengt Jakobsson. 14:00

 30 Sön Gudstjänst i Rickarum. Bengt 
Åkesson. 10:00

AUGUSTI

 6 Sön Gudstjänst i smågrupper
 13 Sön Gudstjänst i Nävlinge. Rasmus Lejon. 

Erna Pehrsson. 10:00

P R O G R A M

Se nummer på sidan 2

Almas second 
hand & Café –
Sommarloppis
Den 29 juli 2017 kl.10–14 har vi 

en stor sommarloppis med  
mängder av fina saker till  

försäljning. Självklart erbjuder 
vi fika och våra legendariska 

nygräddade våfflor!
Bli medlem

Bli medlem i Träffpunkt Nävlinge - Almas 
secondhand och stöd vårt arbete.

Enskild medlem: 100 kr
Familj: 250 kr

Bankgiro 530-2651 
Swish 123 271 1299

Ange din e-postadress.
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Equmenia Nävlinge och Equmenia 
Rickarum ansvarar för Equmeniakyrkan 
Nävlinge-Rickarums barn och ung-
domsarbete 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 ute mycket 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. Swish: 123 589 3763.

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.

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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 20 Sön Gudstjänst i Rickarum. Karen 
Andersson. Ella Jönsson och  
Lovisa Hylén. Lena Olbers. 10:00

 26 Lör Musikcafé i tältet vid skolan i 
Rickarum. 19:00

 27 Sön Byastafetten i Rickarum. 11:00

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.

Besök församlingens hemsida

www.navlinge-rickarum.se

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 gemenska-
pen 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.

Vi annonserar inte längre om våra gudstjänster i de 
lokala tidningarna. Därför ber vi er att spara detta 
programblad eller kika in på församlingens hemsida.  
www.navlinge-rickarum.se.

Haitigalana 2017
Årets Haitigala hölls i Rickarums missionskyr-
ka. Runt 80 personer kom denna kväll då barn 
och ungdomar från Nävlinge och Rickarum 
bjöd på trerätters middag, underhållning och 
framför allt insamling av pengar till barnen på 
Haiti. Kvällens resultat blev 35 470 kr. 

Tack alla som bidragit till denna kväll både 
som arrangör och gäst. Behovet är fortsatt stort 
på Haiti. Vill du hjälpa till kan du sätta in pengar 
på 597-8663 och märka inbetalningen med 
Haiti. 

För mer info, se www.navlinge-rickarum.se\
internationellt

Bli medlem nu!
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