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Mot ljusare tider

N ÄV L I N G E

RICKARUMS MISSIONSFÖRSAMLING

Foto: Bengt Åkesson

Församlingsbladet utkommer med fyra n
 ummer
per år, varav ett dubbelnummer.

Aktuella plus- och
bankgironummer:

Nävlinge-Rickarums Missions
församling: Bankgiro 597-8663
Swish: 123 096 14 66
Nävlinge Missionskyrkas
Byggnadsförening: Bankgiro 700-7438
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
Hemsida: www.navlinge-rickarum.se

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.

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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Redaktionsgrupp: Lena Olbers, Lisbeth
Olofsson, Marcus Olofsson, Erna och Thore
Pehrsson. Foto: Helena Axberg

Välkommen till kyrkan

Mot ljusare tider

Solen kommer att gå ned tidigare och upp
senare. Någon kanske tycker att skola eller
arbete mer hör till det mörka än det som
är ljust? Hösten kommer, löven kommer
att falla av träden, blommorna vissnar, åkrarna blir åter mörkt bruna. Vi kommer att
gå in i våra hem och stänga dörrar om oss
igen, som under sommaren stått öppna och
inbjudit till att njuta av ljus och gemenskap
med grannarna och andra.
Eller finns det en annan mening, en djupare tanke i detta? Vad kan ljuset vara som
vi går mot i höstmörkret? För mig blir detta
en inbjudan till att tänka på det som är ljust
i mitt liv samtidigt som det blir påtagligt
mörkt omkring mig.
Jag hoppas vi får anledning att tänka på
det ljusa i olika sammanhang under hösten.
Prata med varandra, kanske just när det är
mörkt, om vad som är ljus i våra liv.
En rad i Bibeln säger att Gud har kallat
oss till sitt underbara ljus. Han som från
början gjort ljuset och mörkret, som gett
oss livet vi lever, Han bjuder in oss var och
en till Sitt underbara ljus. Vad det djupast
innebär vill jag undersöka under hösten

Foto: Helena Axberg

Här kommer församlingsbladet för hösten
och det handlar om att gå mot ljusare
tider. Nu har säkert någon skrivit fel!
Varenda en vet ju att vi nu går mot
mörkare tider! Så tänkte jag först.

och jag vill inbjuda dig att göra det tillsammans med mig.
Låt oss tillsammans, denna höst, gå mot
ljusare tider!
Karen Andersson
Pastor i Nävlinge-Rickarums
Missionsförsamling

Besök församlingens hemsida

www.navlinge-rickarum.se
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Klockrent 2015
Den 23 juni samlades scouter och ledare från Nävlinge och Rickarum för att påbörja den drygt 3 timmar långa bilfärden till Vetlanda där Equmenia Öst anordnade
sitt första regionläger med ungefär 2000 deltagare.
Efter att ha kört vilse några gånger i metropolen Vetlanda så kom vi äntligen fram
till lägerplatsen och blev mötta av regn

och rusk. Men som de goda scouter vi är
så mötte vi svårigheterna med gott humör
och till kvällen stod köken klara.
Foto: Hanna & Marcus Olofsson
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Många projekt
Under lägret kunde man testa på flera olika
projekt som bland annat paddling, skriva i
lägertidningen och bygga lådbil.
Under slutet av lägret så anordnades det
en hajk för de äldre scouterna då man var
i olika lag och skulle utföra olika uppdrag.
Detta tyckte Simon Mårtensson var kul
men att det kändes lite onödigt att ha en
hajk samtidigt som man var på läger.

Foto: Hanna & Marcus Olofsson
Foto: Hanna & Marcus Olofsson

Marknad
Under lördagen hade man en marknad där
målet var att samla in pengar till lägerinsamlingen som gick till barns utbildning i
Indien. På marknaden erbjöd patrullerna
från Nävlinge och Rickarum andra scouter
att få göra Skånsk äggkaka med fläsk.
Simon berättar att han högg ved i början
men att patrullen senare gick och tittade

på de andra sakerna man kunde göra, och
med 60 olika marknadsstånd så fanns det
mycket att titta på.
När lägret började gå mot sitt slut revs
kök och tält och lägerplatsen gick tillbaks
till sitt vanliga ”jag”.
Simon tyckte att lägret som helhet var
bra men att läger i Equmenia Syd är bättre.
Tom Jönsson
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Jag älskar scout
”Jag älskar scout, det är en livsstil” säger Hanna Olofsson, kårchef i Equmenia
scout, Nävlinge.
Vem är då Hanna och hur har hon hamnat
i Nävlinge?
– Jag är 36 år och bor tillsammans med min
man Marcus i Vanneberga. Jag är född och
uppvuxen i Norrköping.
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Hur började det?
– Som liten sjöng jag i barnkör, gick i
söndagsskola och på ”lördagsträffen”. När
jag började skolan fick jag även vara med i
scout. Efter konfirmationen bestämde jag

mig för att förnya mitt dop och gå med i
Norrköpings missionsförsamling. Jag åkte
på olika läger och konferenser. När jag kom
till tro hade jag ingen större ”wow-upplevelse” där jag mötte Gud. Det var mer en
fantastisk känsla när man bad för mig och
jag vågade säga ja till att tro på Gud.
Vad hände sen?
– Efter studenten arbetade jag under några
år som ungdomsledare i olika kyrkor. 2003
började jag läsa till socionom i Lund. Det
var ett yrke som passade mina intressen
och egenskaper – empati, ha omsorg om
andra och en vilja att hjälpa till. 2007 gifte
Marcus och jag oss och efter en tid flyttade
vi till Vanneberga. Då föll det sig naturligt
att jag engagerade mig i församlingen och
ungdomsarbetet, eftersom Marcus redan
var med här.
Vad har du för uppgifter i församlingen
och Equmenia?
– Att vara scoutledare och kårchef är det
uppdrag som ligger mig varmast om hjärta,
men allt arbete med barn och ungdomar
i bygden brinner jag mycket för. Det finns
många olika uppgifter i en församling och
jag hjälper gärna till så mycket jag kan. Jag
är också en av flera ”samtalsstöd” och finns
till hands för alla som har behov av att prata
med någon. På så vis har jag nytta av mitt
yrke som socionom i kyrkan. Tveka inte att
höra av dig! (Se mer info sid 16.)
Vad betyder scouting för dig?
– Jag älskar scout och det har alltid varit
en stor del av mitt liv. Scout har betytt
mycket för mig – jag har fått många vänner
för livet, träffat min man och format mig
till den jag är. Alla får vara med i scout-

erna och man lär sig så mycket bra saker
om naturen, samhället, tro, värderingar,
ledarskap och så vidare. För att inte tala om
hur kul det är att åka på scoutläger. Det är
en fantastisk gemenskap inom scout och
att vara ledare för min patrull ”Bosse och
hans vänner” ger mig så mycket energi och
berikar mitt liv.
Så var det där med ljuset som är temat i
”bladet” denna gång.
– Jag vill vara ett ljus – en förebild för de
barn och ungdomar jag möter i olika sammanhang. Jag vill försöka visa på Gud, som
är vårt ljus och som leder oss i våra liv. Jag
själv får ljus och energi genom att finnas
med i gemenskapen i församlingen och
Equmenia. Så sluts cirkeln och det börjar
om, ge ljus, visa på ljus, få ljus...
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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Gillar att ta
ansvar
Det är mitt i sommaren när jag intervjuar Tom Jönsson från Nävlinge. Vi sitter
på trädgårdsmöblemanget utanför
Almas Secondhand. Inne i butiken är
det fullt med liv och rörelse.
Tom berättar att han på sin fritid är mycket
engagerad i olika föreningar. Det hela
8

började när han som 7-åring fick hoppa in
i kiosken på idrottsplatsen. Han blev påhejad och uppmuntrad både på idrottsplatsen
och i kyrkan vilket gjorde att han fortsatte
att engagera sig. I båda sammanhangen har
det funnits människor som brytt sig och
frågat hur Tom mått.
Serviceminded
I kyrkan började han som barntimmeledare och idag är han utöver mycket annat
sekreterare i Equmenia Nävlinge och
Almas secondhand. Till hösten kommer
han att fortsätta på andra året på hotell-

och turismprogrammet i Kristianstad.
Tom säger att han är intresserad av service
och bemötande och tillämpar detta redan
på sitt sommarjobb på ICA i Vinslöv.
– Några extra trevliga ord till kunderna
är aldrig fel.
Glädjefyllt
Tom berättar vidare om den glädje det är
att se barn som kommer till sin rätt i kyrkans olika barngrupper. Det känns också
verkligen meningsfyllt att få hjälpa till med
att skicka pengar till Haiti.
– Det är roligt att vara med när man kan
förändra folks vardag.
På frågan om framtiden så vill Tom
gärna bo kvar i Nävlinge och vara med och

ta ansvar i olika styrelser. Sen vill han också
starta ett eget resebolag.
Vad innebär det för dig att vara kristen?
– Att man kan vända sig till Jesus och Gud
både när man själv eller en kompis behöver
stöd. I församlingen får man stöd och
uppmuntran. Det är en öppen gemenskap
där det frågas efter hur man mår.
Var finns ljuset i mörkret?
– På TV ser vi en massa elände med krig
och fattigdom. Jag är verkligen imponerad
av alla hjälparbetare och missionärer som
bryter upp från sin vardag och gör det där
lilla extra där det verkligen behövs.
Bengt Åkesson

Den smittande tron

Fem samlingar med bibel och kvällsmat
Varför dela tron?
25/8 kl 18:00 i Rickarums Missionskyrka

Min berättelse
16/9 kl 18:00 i Nävlinge Missionskyrka

Modet att våga
15/10 kl 18:00 i Rickarum Missionskyrka

Våra gåvor
10/11 kl 18:00 i Nävlinge Missionskyrka

Dela liv – dela tro
27/1 kl 18:00 i Rickarums Missionskyrka
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Festivalen Frizon
Den 6–9 augusti åkte ett gäng ungdomar från Nävlinge-Rickarum till festivalen
Frizon utanför Kumla. Frizon är en festival där kulturella uttryck och kristen tro
utmanar och formar varandra. Man kan på området gå på konserter och framträdanden. Man kan lyssna till panelsamtal och själv medverka genom frågor och
samtal. Festivalen bjuder på närmare 200 programpunkter fördelade på ett stort
antal scener och pågår under 4 dagar. Mitt bland allt detta formas festivalen av
den kristna tron där Jesus står i centrum. På Frizon kan du delta i gudstjänster och
seminarier, fira nattvard, delta i tidebön, dansa och få möjlighet till samtal och
förbön – allt detta inför Gud.
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Frizon i år var fullt med dans, sång
och fotboll. Jag och en kompis sprang
oss svettiga i missionsloppet och
framför allt så handlade Frizon i år om
gemenskapen och sammanhållningen
inom frekventgruppen.

Svårt att sammanfatta något
så stort som Frizonupplevelsen
på några små meningar. Men
sena nätter fulla med dans,
sovmorgnar ihoptryckta i tältet
och en otrolig närhet till Gud,
kan det bli mer än bra?

Frizon i år var över fett
med massa trevliga, roliga
och underbara människor.
Längtar tills nästa år.

Även om detta var mitt första år
så kan jag bara säga att det var
riktigt nice och det var riktigt
nice människor!!

Frizon 2015 var en festival där
jag fick komma närmare Jesus
och möta en stor härlig församling som visade på många olika
sätt hur man kan uttrycka sin
tro. Har fått mer styrka i livet nu
än innan för att kunna orka med
världens alla utmaningar.
11

Detta har hänt…

Pizza- och filmha
jk vid kyrkans sko
Brostorp.
gi

en den 26 april.
Församlingsdag på Åhusgård

Scouterna från Equmenia Nävlinge säljer korv på
Modellgänget Skånes utställning i Linderöd.

ården 1 maj.

Manskören sjunger in våren på skolg

sgården den 26 april.
Församlingsdag på Åhu
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Vårbrasa Nävlinge, 24 april.

Skärgårdslägret Olsängsgården 11–1

9 juli.

Dramatisering av scoutlagen på scoutinvigningen i Nävlinge 29 mars.

Pär Alfredsson på församlingsdag på
Åhusgården den 26 april.

Församlingsdag på Åhusgård

en den 26 april.

Klockrent - Drama vid stora scenen.

Invigning av ljusbäraren i Rickarum.
Tillverkad av Gunnar Persson.

Hajk Bosarp 3 maj.
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Var med och sjung
adventssångerna!
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 28 november kl. 19.00.

Projektkören övar:
Söndagen den 15/11
kl.17.00
Torsdagen den 19/11
kl.19.00
Tisdagen den 24/11
kl.19.00
Lördagen den 28/11
kl.17.00

LRF:s

Traktor-race
i Nävlinge
den 14 november kl. 11.00

Förra året kom det drygt 1500 personer till
Nävlinges stora folkfest. Nu är det dags igen.
De 30 startplatserna blev snabbt fulltecknade
2014. Anmäl dig därför redan nu,
men senast den 1 november.
Vi ser gärna fler kvinnliga tävlande.
Mer information: Anders Nilsson 0709249564, Johan Mårtensson 0768-794535
Närliggande maskinfirmor visar upp
sina maskiner
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PROGRAM

AU GUSTI

Act Now for Climate Justice är en kampanj
som leds av ACT Alliance, en koalition av
mer än 140 organisationer och kyrkor som
jobbar tillsammans i mer än 140 länder för
att skapa positiv och hållbar förändring för
fattiga och marginaliserade människor.
Världens ledare måste leverera rättvisa och effektiva klimatåtgärder som är
tillräckliga för att förhindra katastrofala
klimatförändringar samtidigt som det ger
världens fattigaste en möjlighet till hållbar
utveckling.
Vi kan inte göra det själva. Vi behöver
din hjälp att sprida det här meddelandet till
din regering. Gå med oss i vårt internationella upprop. Gå in och läs mer på http://
actclimate.org/sv

FIKATRÄFFAR
på KYRKTORGET
i Nävlinge Missionskyrka
hösten 2015
3:e tisdagen i månaden kl. 14.00
15/9, 20/10 samt 17/11
Stressfri och gemytlig samvaro med lättsam
underhållning för alla daglediga, män och
kvinnor. Alla bjuds på eftermiddagskaffe.

25

Tis ”Den smittande tron” i Rickarum.
18.00

28

Fre Frekvent startar 18.30

30

			 Efteråt Byastafetten
31 Mån Scoutledarplanering i Nävlinge för

Equmenia Nävlinge och Rickarum.
18.30

S E PT E M B ER
6

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

7 Mån Scout startar i Nävlinge och
Rickarum. 18.00
13

Sön Gudstjänst i smågrupper.

14 Mån AU sammanträder. 20.00
15

Tis Fikaträff på kyrktorget i Nävlinge.
14.00

16 Ons ”Den smittande tron” i Nävlinge.
18.00
20

Sön Gudstjänst i Rickarum. Albin Åkesson.
Frida o Karin Olsson. Peter Åkesson.
10.00

23 Ons Manskörsövning i Rickarum. 19.30
26

Lör Barntimmestart i Nävlinge 10.00

27

Sön Gudstjänst i Nävlinge. Karen
Andersson. Albin Åkesson med flera.
Hanna Olofsson. 10.00

29

Tis Styrelsen sammanträder i Rickarum.
19.00

Insamling till barn i Haiti.
Dessutom medverkar pastor Karen Andersson, Ulla och Gunnar Persson medverkar
med sång och musik

Sön Ekumenisk gudstjänst på skolgården
i Rickarum. Karen Andersson. Lisa o
Markus Gillsjö. Mårten Premberg.
11.00
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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
Diakoniassistent med erfarenhet av själavård i livets alla
situationer.

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

Karen Andersson
070-324 13 22
Pastor.

Bengt Åkesson
070-518 78 07
Pastor, 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
16

FÖRSÄLJNING
i Rickarums missionskyrka
Lördagen den 14 november
kl 18.00
Servering med gröt och kaffe.
Överskottet går till missions
kyrkans byggnadsförening,
bland annat till underhåll
av kyrka och pastorsbostad.

PROGRAM
OK TOB E R
1
4

11
15

Tor Tidningskommittén i Rickarum. 19.00
Sön Gudstjänst i Rickarum. Charlotte
Thaarup. Manskören. Karen
Andersson. Equmenias offerdag.
Nattvard. 10.00
Sön Gudstjänst i smågrupper.
Tor ”Den smittande tron” i Rickarum.
18.00

18

Sön Gudstjänst i Rickarum med Äsphults
församling. Eva Asp och Karen
Andersson. Kyrkokören. Nattvard.
10.00

20

Tis Fikaträff på kyrktorget i Nävlinge.
14.00

VÄLKOMNA!

21 Ons AU sammanträder. 19.00

			 Manskörsövning i Rickarum. 19.30
25

31

Sön Gudstjänst i Nävlinge. Karen
Andersson, Anette Olofsson och
ungdomar. Kollekt till Nävlinge
byggnadsförening. 10.00
Lör Gudstjänst på Allhelgonadagen i
Rickarum. Rikard Holst. Manskören.
Thore Pehrsson. Nattvard. 10.00

N OV E M B ER

Swish

Nu kan du betala eller ge gåvor
med Swish, se nummer på sidan 2.

Välkommen på Gudstjänst!

4 Ons Styrelsen sammanträder i Rickarum.
19.00
8

Sön Gudstjänst i Rickarum. Karen
Andersson. Sång av ungdomar i
Frekvent. Mikael Premberg. 10.00

10

Tis ”Den smittande tron” i Nävlinge.
18.00

14

Lör Försäljning i Rickarum. 18.00

15

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.
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.

Scout

För dig från 7 år och uppåt. Vi är mycket ute
och lär 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.

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.
Besök församlingens hemsida

www.navlinge-rickarum.se
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Terminsstart Equmenia
i Nävlinge och Rickarum
Barntimmar 26/9 kl. 10.00
Scout 7/9 kl 18.00
Frekvent 28/8 kl 18.30

Välkomna!
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!

Sång och musik

För mer info, kontakta Karen Andersson
070-324 13 22

Equmenia Nävlinge

Ordförande Marcus Olofsson, 073-3160878
Bankgiro: 5139-8261. Swish: 123 480 41 18.

Equmenia Rickarum

Ordförande Oscar Axberg, 073-4345080
Bankgiro: 163-2017.

Bli medlem
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.

PROGRAM
15

Sön Projektkören övar med Dan Inge
Olsson. 17.00

17

Tis Fikaträff på kyrktorget i Nävlinge.
14.00

19

Tor Projektkören övar med Dan Inge
Olsson. 19.00

22

Sön Gudstjänst i Nävlinge. Karen
Andersson, Helén Ljunggren och
ungdomar. Nattvard. 10.00

24

Tis Projektkören övar med Dan Inge
Olsson. 19.00

28

Lör Adventsgudstjänst i Rickarum. Dan
Inge Olsson och projektkör. Karen
Andersson. Göran Axberg. 19.00

28

Lör		Projektkören övar 17.00

DECEMBER
6

Sön Gudstjänst i Nävlinge. Albin
Åkesson. Hanna Olofsson. AnnaKarin Åkesson. 10.00

12

Lör Luciafest i Rickarum. 19.00

13

Sön Luciafest i Nävlinge. 16.00

Annonsering av Gudstjänster
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.

Församlingsstyrelsen håller på att jämföra annonsering
i lokala tidningar. Eftersom kostnaderna har
ökat ganska mycket, finns tanken att inte
annonsera allt.
Därför ber vi er att spara detta programblad, eller kika in på församlingens hem
sida. Där finns både bladet och kalendern,
SPARA
Mot ljusa
DEreNtid
er
och mycket annat.
NA
TIDNIN
G
www.navlinge-rickarum.se
Numme r
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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

