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Så blev det nya namnet på vårt samfund.
Vi har nu lämnat det tillfälliga namnet
Gemensam framtid som har fungerat som
ett övergångsnamn. Varför blev det då
detta namn? Det är flera faktorer som spelat in. Den allra största anledningen är att
ungdomsförbundet under ett antal år haft
namnet equmenia. Det är tydligt att vi med
det nya namnet visar att vi är en kyrka som
hör ihop med den yngre generationen och
vill vara en kyrka som räknar med de som
växer upp i barn och ungdomsarbetet.
Namnet är i sig en slags ordlek med
ordet ”ekumenik”, som betyder ”hela den
bebodda världen” och EQ (emotionell
intelligens). Både equmenia och Equmeniakyrkan ser sig som delar av den
ekumeniska rörelsen och deltar i kyrkornas arbete att komma över den synd som
kyrkosplittringen utgör. Equmeniakyrkan
ser sig i tiden som ett provisorium i väntan
på Kristi kyrkas synliga enhet.
Emotionell intelligens (EQ) hör samman
med empati och betecknar förmågan att ha
medvetande om andra personers känslor
och att handla i enlighet med dessa. Det
uttrycker att vi människor är till för varandra, men står i Equmeniakyrkan också för
vår tro på Jesus Kristus.
KONTAKT
Ordförande: Bengt Åkesson,
044-32 52 42, 0705-18 78 07,
bengt.akesson@live.com
Ungdomsledare: Conrad Jonsson,
0704-802068,
conrad_jonsson@hotmail.com
Nävlinge missionskyrka:
044-821 20
Rickarums missionskyrka:
044-32 51 33
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Och visst känns det igen. Livet består också
av olika inre konflikter, brist på resurser
för att hantera en viss situation eller andra
typer av låsningar.
Psykoanalytikern Johan Kullberg
beskriver just detta som en kris. ”Ett
psykiskt kristillstånd uppkommer när man
råkar in i en livssituation där ens tidigare erfarenheter och inlärda reaktionsätt
inte är tillräckliga för att man skall kunna
bemästra den aktuella situationen”. En del
kriser har att göra med en yttre händelse
t.ex. förändrad arbetssituation, skilsmässa,
sjukdom och dödsfall. Andra kriser tillhör
livets normala livscykel så som att få barn,
gifta sig, pensioneras, att åldras etc. Ingen
kommer undan kriserna, de finns där som
en del av livet.
I det här numret av församlingsbladet
vill vi visa på olika erfarenheter av att livet
förändras på olika sätt. Roland Olofsson
som blir pensionär, Erna Pehrsson som
skriver några tankar om att hantera sorg
och Sifa Buingo som flyttar till Sverige och
med ett nytt språk och en ny kultur.

Foto: Albin Åkesson

Vad gör man när datorn slutar att fun
gerar? Jo, man startar om den. Denna
kunskap och beteende sitter idag djupt
rotad i folksjälen hos de flesta datoranvändare. Ringer man till någon om
ett dataproblem blir ofta också svaret;
starta om. Visserligen har det blivit
bättre med detta under de senaste åren
men en omstart då och då gör verkligen
gott. När en dator låser sig handlar
det ofta om inre konflikter, en processor som inte får tillgång till tillräckligt
många resurser, låsta objekt och brist
på minne.

Bengt Åkesson

Församlingen är definitivt till för oss
människor som hamnar i kris och måste
orientera sitt liv på ett nytt sätt.
Bibeln är också fylld av människor som
hamnar i kris och måste starta om på nytt.
Mest känd är naturligtvis Petrus som förnekar Jesus tre gånger och blir upprättade
som den förste kristna ledargestalten.
Den mänskliga erfarenheten säger oss
att bortom krisen finns det källor för ny
kreativitet, mognad, tillgivenhet och förlåtelse även om det kanske aldrig kan blir
som förr.
Ibland handlar krisen om att Gud själv
knackar på vår dörr. Kanske har du upplevt
detta tidigare men inte riktigt vågat öppna
dörren. Eller är det kanske dags att helt
enkelt bejaka den tro du redan har.

Bengt Åkesson
Ordförande
i Nävlinge-Rickarums Missionsförsamling
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Foto: Marcus Olofsson

Vad är scout?
I både Nävlinge och Rickarum finns det scouter för alla som är från 7 år och uppåt.
Kanske har du eller någon du känner varit scout innan. Om inte, kan du lära dig lite
om scouterna här nedan. Vi ska få höra vad ”Bosse och hans vänner” tycker om att
vara scouter. ”Bosse och hans vänner” är en upptäckarscoutpatrull från Nävlinge.
Under en scoutkväll då det står primitiv
matlagning på programmet pratar vi om
vad scouting är. Varför är man scout?
Har man någon nytta av det man lär sig?
Vad gör man på ett scoutläger? Vad är en
patrull?
Vad är det bästa med att vara scout?
Både Alexander och Linnea tycker att det
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bästa är att det är så kul. Det är också viktigt
att man får träffa kompisarna. Anna, Jacob
och Gustav håller med men tillägger att det
är viktigt att få vara ute och elda och laga
mat också.
Vad gör man på en scoutkväll?
Rebecka berättar att man är ute i skogen,
eldar, leker, har skattjakt och mycket mer.

Foto: Marcus Olofsson

Foto: Marcus Olofsson

Varje gång avslutas med en andakt där man
läser något, pratar lite och ber scoutbönen.
Vad gör man på ett scoutläger?
Jacob, som varit med på många scoutläger berättar att man börjar med att bygga
upp sitt kök och sina tält. På dagarna har
man någon typ av aktivitet, t.ex. paddling,
spårning eller hantverk. Kvällarna brukar
avslutas med lägerbål med alla andra scouter på lägret.
Vad lär man sig på scouterna och har man
någon nytta av det?
Alla är överens om att man lär sig mycket
om eld, hugga ved, tälja och laga mat.
Gustav tillägger att han har lärt sig att man
ska vara rädd om naturen. Alla tror också
att det är saker man har nytta av både
som barn och när man blir vuxen. Någon
nämner också att man lärt sig vara en bättre
kompis, och inte behöva ge igen om någon
säger något dumt.
Alla scouterna tycker det är bra att ha en
patrull. Det blir en lite mindre grupp och
lättare att göra saker tillsammans.
Rebecka sammanfattar patrullen med
att alla är kompisar och att vi tar gärna med
fler i vår patrull!

Det finns 38 miljoner scouter i världen.
70 000 av dem finns i Sverige. Scouterna
i Nävlinge och Rickarum är anslutna till
equmeniascout som är en del av Scouterna.
Vi har scouter för dig som är 7 år och uppåt.
Vi träffas på måndagar kl. 18 – 19.30 i Missionskyrkan både i Nävlinge och i Rickarum.
På scouterna är vi ute mycket och lär oss
både om naturen och hur vi ska vara mot
varandra.

Vill du testa på scout kan du kontakta:
Anna-Karin Åkesson (Rickarum) 04432 52 42 eller Hanna Olofsson (Nävlinge)
044-12 08 78.
Länktips: www.scouterna.se ,
www.equmenia.se

5

Foto: Lars Jakob Andersson

Resan till Kina

– ett äventyr på många plan
Den 10 juli åkte jag, Albin Åkesson, till Hong Kong och Kina tillsammans med
Maria Arcini Vittsjö, Bernhard Svanström Kristianstad, Elina Tauson Värnamo,
Erika Moll Örebro, och Lars Jakob Andersson Kristianstad. Tre av oss åkte tillbaka
för andra gången och Maria, vår teamledare, för tredje gången.
Vårt uppdrag och syfte med resan var att
stötta, hjälpa och tjäna speciellt utlämnade
barn i ett bergsområde i provinsen Hunan i
södra Kina. Detta gjorde vi genom att vara
med och arrangera och genomföra ett tio
dagar långt läger.
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Resan varade i totalt fyra veckor och vi
började vår resa i Hong Kong. De första
fem dagarna tillbringade vi på en stor kristen konferens som kallades för Gateway
Camp med stort fokus på mission.

Xiche
Ett bra gäng i olika åldrar från Hong Kong
och Sverige startar en två dagars lång resa
in i Kina för att tillslut nå det lilla samhället
Xiche där lägret ska hållas. Där möter även
ett kinesiskt team upp som ska vara med
och arrangera lägret.
Vi får lägga två dagar på skolan med att
planera och städa lokaler som i princip
aldrig har städats.
De första barnen anländer och en del
av oss väldig ivriga för att träffa några av
barnen som vi träffade förra året. Inte alla
barn från tidigare år var där men några var
med och vi fick ge den där kramen som vi
så länge längtat efter.
Svår bakgrund
Många av barnens bakgrunder är tragiska
och skildrar familjetragedier, fattigdom
och utanförskap. Nöden hos dessa barn är
stor, inte främst av pengar utan mer av avsaknaden av den ovillkorliga kärleken från
föräldern som de kanske aldrig träffat.
Till en början är barnen stängda och
blyga. På smågrupperna som vi har på varje
engelsklektion så delar de sällan med sig
om sina tankar och om de överhuvudtaget
pratar så är det artiga och ytliga svar.
Vi vill att de ska tänka och känna, känna
efter, och sen prata om vad de känner. Vi
vill att de ska öppna sig. Och det är i kärleken som de öppnar sig. Så när vi visar dem

Foto: Lars Jakob Andersson

I Hong Kong träffade vi också vår kontakt, initiativtagare och huvudledare för vår
resa in i Kina, Joseph Lim. Vi träffade även
vårt partnerteam från Hong Kong Hong
Kong där vi fick återse ett och annat ansikte
med stor glädje.

kärlek och spenderar mer och mer tid med
dem så börjar de öppna upp sig. Alla på olika sätt. Vissa genom att de blir glada, andra
genom att bli skrikiga och rebelliska. Och
det är här det blir kämpigt. Några av barnen
börjar uppföra sig respektlöst vilket tär på
ledarteamen som egentligen behöver lägga
mer tid på det interna för att kunna fungera
bättre som grupp då vi ständigt jobbar på
språk och kulturbarriärer.
Kämpiga dagar
Vi får några kämpiga dagar med barnen
och vi försöker och försöker och kör slut på
oss själva. Vi blir en aning desperata med
så pass få unga ledare och närmre 45 barn.
Och det är då bönen tar vid. Den bön som
kanske borde tagit vid tidigare. Vi får helt
enkelt lägga allt i Hans händer.
Välsignelse
Det sista tre dagarna blir en välsignelse för
oss och vi får se barnen le, dela med sig.
Då vi vet att det har hänt någonting. De
rebelliska tonåringarna som inte ville delta
i de gemensamma lekarna kommer nu och
kramar en. Några av barnen hittar till och
med till en egen tro genom att ha pratat
med de kinesiskttalande ledarna men jag
vet att även vi som inte kunde deras språk
ändå har vittnat om Jesus för barnen, även
om vi inte yttrat ett ord.

Albin Åkesson
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Trampolin
– sommarens stora läger
Vi var ca 30 scouter och ledare från Rickarum och Nävlinge som åkte buss upp till
Loo utanför Alingsås i början av augusti. Tillsammans med 3500 andra scouter
skulle vi vara med om equmenias första riksscoutläger.
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Foto: Marcus Olofsson

Lägret hade olika Hopp som tema varje
dag t.ex. Hopp för mänskligheten och
Hopp för världen. Varje morgon hade vi en
kort morgonsamling i de olika byarna och
pratade och diskuterade sedan i patrullerna. På förmiddagarna var det aktiviteter
på lägret som en hinderbana som hela
patrullen skulle ta sig igenom tillsammans
och under eftermiddagarna fick man välja
vad man ville göra bland en massa saker
t.ex. hoppa trampolin, spela Jerikospel eller
sjunga i kör.
En dag var det en festdag då vi invigde
equmeniascout. Alla scouter fick nya lila
scarfsar istället för de gamla, roströda.

Under dagen blev vi hembjudna till andra
patruller där vi åt lunch och middag.
Efter lägerbålen på kvällarna var det fritt
att gå till de olika kyrkorna som fanns på
lägerområdet. Det var olika varje kväll vad

Foto: Hanna Olsofsson, Marcus Olofsson

som hände i dem. Speciellt uppskattad var
gospelkväll.
På lägret fanns det kiosker, caféer och
en shop. Maten fick vi hämta i ett hus som
liknade en stor affär. Sedan lagade vi den
över öppen eld.
Det fanns en insamling på lägret där vi
samlade in pengar till att hjälpa scouter i
Kongo-Kinshasa och Ecuador. Vi samlade
in över 200.000 kr under lägret.

Jag tycker att lägret var jättekul. Det var
fint väder nästan hela tiden och det fanns
alltid något att göra så man inte blev uttråkad. Ibland var det lite stressigt med alla
samlingarna på morgnarna och kvällarna.
Jag tyckte att det var speciellt kul att hoppa
trampolin och kolla i shopen. Det var kul
på kvällarna med gästerna på stora scenen
men de små lägerbålen i byn var också
roliga.

Frida Olsson
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Detta har hänt…

Odalkören sjunger i Ricka
påskdagen

Flipp- scoutläger den 6-8 maj

Våffelkafe i Näv
till den 13 augu linge va
sti.

stjäns-

ds kyrkokör sjunger i Gud

e-Djurrö
Kören stämning och Trän
ten den 14 april

stiftelsen Expo
Magnus Manhammar frånhults församlingsföreläser om tolerans Äsp
sal den 11 april
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Församlingens äld
Karin Olofsson fyll ste medlem
er 100 år 3
augusti

Alma Åkesson och Amanda Axberg leder sång i
gudstjänsten den 19 maj

Herrkväll i Nävlinge missions

Foto: Helena Axberg

Medlemsintagning

söndagen den 24
mars

arums missionskyrka på

Kan man göra omstart
i Nävlinge?

manskören
I maj på skolgården i Rickarum med
och vårtal av Fredrik Ekdala

arje tisdag från
den 16 juli

skyrka den 7 mars

Har en liten by som Nävlinge något att erbjuda
en människa som vill göra förändringar i sitt
liv?
För Sifa Buingo hade den det. Vem är hon och
varför bor hon i Nävlinge?
Sifa är född i Kongo, bodde där tills hon var 7
år. Då flyttade hon med sin familj till Belgien för
att pappan som är pastor skulle studera. Sifa var
aktiv i kyrkans arbete bl.a. sjöng hon i kör och
hjälpte till med barnarbete.
Strax efter att Sifa gift sig flyttade hon med sin
man till Sverige, paret fick en dotter Alessia som
i dag är 3 år.
För sin utbildning behövde Sifa en högskolekurs som fanns i Malmö, vilket är långt från
Skutskär där familjen bodde. Därför sökte de
efter en bostad i närheten av Malmö, gärna
på landet. De hittade ett hus i Nävlinge, dit
Sifa flyttade med sin dotter. Maken bor kvar i
Skutskär och arbetar i Uppsala , men har för
avsikt att flytta hit när Sifa är klar med studierna
och förhoppningsvis får ett arbete här.
Sifa som sökt efter en kristen gemenskap i
Sverige, började besöka missionskyrkans gudstjänster och kände sig ganska snart hemma där.
Därför var det med stor glädje som vi fick hälsa
Sifa välkommen som medlem i församlingen.
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Roland
Olofsson
Att göra omstart som pensionär.
Roland Olofsson var under många år
tonårsledare i Nävlinge missionskyrka
och lärde då känna många av bygdens
ungdomar som var med i den verksamheten. Alla blir vi äldre, även Roland
som fyllde 65 för drygt ett år sedan.
Han har inte bara slutat som tonårsledare utan är även ålderspensionär.
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Foto: Hanna Olofsson

Vilka påtagliga förändringar blev det i
ditt liv?
– Eftersom jag slutade jobba i november,
blev det skogsarbete som väntade. Sex
timmar i skogen och spikmatta på kvällen
för rehabilitering.
– Tidigare jobbade jag en dag i kroppsarbete och vilade sex dagar med stillasittande
jobb.
– Nu jobbar jag tvärt om, jobb sex dagar
och vila en dag.
Är du nöjd med livet som pensionär, hur
ser dina dagar ut, jobbar du enbart hem
ma med fåren, skogen och lantbruket?
– Visst är jag nöjd. Dels har livet fått ett
lugnare tempo, dels hinner jag göra det
som inte hanns med förut när jag dubbelarbetade.
Vad har det inneburet för församlings
livet?
– Det har inte inneburit några större
förändringar, församlingen är fortfarande

en viktig del av mitt liv. Jag slutade som
tonårsledare för ett par år sedan, när aktivitetsfantasin sinade och orken för sena
fredagskvällar avtog. Tonårsarbetet har
präglat mycket av mitt liv som jag trivts bra
med. Det är jätteroligt när ”mina” gamla
tonåringar kommer och vill prata en stund
då vi möts i olika sammanhang.
Har du ändrat, tagit på dig nya uppdrag
eller tagit pension från församlingen
också?
– Jag har återtagit en plats i församlingens besöksgrupp på kriminalvårdsanstalten i Vä. Det känns både viktigt och riktigt
att dela en stund av gemenskap och tankar
med denna grupp av människor.

Foto: Helena Axberg

Hösttankar
När detta programblad som har temat omstart, delas ut är det
fortfarande en bit av sommaren kvar. Men mycket snart börjar
färgerna i naturen ändras och det går mot höst.
Omkring den 1:e november infaller Alla
Helgons dag, en helg då vi påminns om de
som inte finns ibland oss längre. Det kan var
släktingar, nära anhöriga eller ytliga bekanta
men alla känner vi säkert någon som har dött
under året.
Någon har kanske avslutat ett långt lidande
och man kan som anhörig känna en viss lättnad att lidandet är slut. Någon har uppnått den
ålder då det mänskligt sett är dags att lämna
livet men för någon kom döden hastigt och
oväntat och alldeles för tidigt .
Det gemensamma är att alla lämnar ett tomrum efter sig . För dem som lever kvar innebär
det förändring, för några stora förändringar,
livet måste gå vidare men inte som förut.
Att vakna på morgonen och sängen bredvid
är tom, duka med en tallrik mindre på matbordet, eller fira julen utan mormor, det finns
många tillfällen man påminns om att det inte
är som tidigare.

Tiden läker alla sår
sägs det, men tiden kan
inte göra något. Visserligen dämpas sorgen,
saknaden efter den vi älskat blir lättare att
bära efter ett tag. Som medmänniska har vi en
stor uppgift att fylla. Det är viktigt att trösta
och visa omtanke och hjälpa praktiskt. När det
sedan gått en längre tid, visa att vi inte glömt
den människa som en gång fanns.
Det är också viktigt att vi tar vara på dem vi
har omkring oss här och nu. De människorna
som ger oss glädje och uppmuntran, de som
fostrar och lär oss om livet. Vi vet inte om eller
när det blir dags för just oss att leva vidare utan
en person som vi tar för given.
”Ibland liksom hejdar sig tiden ett slag och
något alldeles oväntat sker. Världen förändrar
sig varje dag men ibland blir den aldrig densamma mer.” citat Alf Henriksson.
Erna Pehrsson
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Foto: Hanna Olofsson

Flipp
Den 6 – 8 juni åkte vi scouter och ledare från Nävlinge och Rickarum på scoutlägret
Flipp på Hjärtasjötorpet utanför Lönsboda. Tillsammans med scouter från grannkårerna hade vi fantastiska scoutdagar i strålande sol. Agnes Theorin från Nävlinge
berättar lite om vad vi gjorde på lägret.

Fredag
Klockan 7 gick vi upp för att äta frukost
och efter frukosten var jag med i ett drama.
Efter dramat så var vi på spårning. Spårningen var jätteskoj, vi skulle göra fem
lekar och 10 frågor. Mitt i spårningen satte
14

Foto: Hanna Olofsson

Torsdag
Vi samlade ihop oss innan vi skulle åka.
När vi kom fram till Flipp så packade vi
först ut ur bilarna och sen så skulle vi bygga
upp köket och tältet. När vi byggt färdigt
allt så gick vi ner till sjön för att bada. Det
blev kväll och vi hade lägerbål och efter
bålet fikade vi och gick och la oss.

vi oss och åt. Vi kom tillbaka till lägret
ungefär vid fyra och sen gick vi och badade
och efter badet så åt vi. Precis efter maten
gick vi till Kristianstadsscouterna för dom
hade bjudit oss att komma till dom. Vi
fick chokladbollar av dom och vi bjöd på
skrabbelucker.

Foto: Hanna Olofsson

Lördag
Klockan sju gick vi upp för att äta frukost
och efter frukosten så var jag med i ett drama igen. Vi skulle packa för vi skulle åka
hem på kvällen. Synd, för vi hade så skoj
här. Förutom att packa, plocka ner tältet
och köket så paddlade vi kanot och gjorde
hantverk. Innan maten så gick vi och
badade. Efter vi hade bytt om och hängt
upp våra badkläder så var det mat. Typ vid
tretiden gick vi och badade igen men när
vi hade badat färdigt så hade våra ledare
plockat ner tältet.
Det blev snart dags att äta mat så vi fick
hjälpa till och sen var det lägerbål. Efter
bålet fick vi glass. Det var dags att åka hem,
så hej då Flipp!

Ny Kyrkoledare för
Region Syd

Som kyrkoledare för
region Syd valdes
Charlotte Thaarup
från Danmark på årets
kyrkomöte. Charlotte
är 57 år och är präst i
en Metodistkyrka med
700 medlemmar norr
om Fredrikshamn.
Hon har genom åren
fått stor erfarenhet
av bland annat pionjärarbete. Hon har gått sin
prästutbildning på Överås och talar utmärkt
svenska.
Region Syds uppgift är att skapa och upprätthålla kontakt med och mellan församlingarna
och equmeniaföreningarna. Regionerna är
också en viktig kanal för ett ömsesidigt idéflöde
mellan lokalt och nationellt i rörelsen.
Som regional kyrkoledare ansvarar man för
ett andligt ledarskap och stöd till församlingar
och medarbetare i det strategiska arbetet med
församlings- och föreningsutveckling.
Vi hälsar Charlotte välkommen till oss och tror
att hennes erfarenheter och kallelse kommer väl
på plats i vår region.

Herrkväll i Nävlinge
missionskyrka
Torsdagen den 26 september.
kl. 19.00
Bengt Åkesson berättar
om sin väg inom ett
internationellt företag.
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Församlingsdag

PRATA
GUD

i Furuboda för Nävlinge-Rickarums
missionsförsamling, SMU och andra
intresserade. Söndagen den 10 november
2013 kl 10-17

VAGAR OCH
VILL VI
BERATTA OM
VAR TRO?

PATRIK
LJUNG

TEMADAG
FURUBODA KURS
GARD
DEN 10 NOVEMBER
2013 KL 10 17

BRITTA
HERMANSSON

TEMAHELG
RICKARUMS MSK.
DEN 12 13 APRI
L
2014

Vårt tema för dagen kommer att vara ”prata Gud” och vår inbjudna
undervisare kommer att bli Patrik Ljung från Åhus. Vi kommer under
dagen beröra olika frågeställningar som kommer upp när vi skall berätta
om vår tro i olika sammanhang.
Vi kommer att få tillgång till Furubodas nyrenoverade
badanläggning, för de som vill bada, men det finns även tid att gå en
strandpromenad ner till havet och känna de härliga höstvindarna
som drar in över Hanöbukten.
Anmälan till Mikael Premberg, telefon: 070-1908450.
E-post mikael.premberg@iogt.se. Sista dag för anmälan är den 14 oktober.
Om ni önskar specialkost, meddela detta i samband med anmälan.

Välkomna!

Avgift 200: - för vuxna. 100: - för 13-19 år. 50: - för 0-12 år.
Avgiften betalas på plats
Ni som vill läsa mer om Furuboda, www.furuboda.se
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P ro g ram
Foto: Helena Axberg

S E PT E M B ER
1

Sön Gudstjänst i Rickarum. Ulf Wilnerzon,
Tillsammanskören i Sösdala, Ingvar
Stihl. 10.00

2

Mån Scout startar i Nävlinge och Rickarum.
18.00

4

Ons Manskörsövning i Rickarum. 19.30

6

Smågrupper

Under våren har fem mindre grupper regelbundet träffats i olika hem eller i någon kyrka.
Tanken är att dessa grupper skall fortsätta under
hösten och vara en viktig del i det kristna livet.
Varje grupp har stor frihet när, var och hur man
träffas. Vem som helst är välkommen att vara
med. Vill du veta mer kontaktar du någon du
känner i församlingen eller ordförande Bengt
Åkesson 0705-187807.

8

9
15

16
17
22

Var med och sjung
adventssångerna!
Övningar i Rickarums Missionskyrka tillsammans med Dan-Inge
Olsson.
Tisdagen den 12/11 kl.19.00
Onsdagen den 27/11 kl.19.00
Lördagen aden 30/11 kl.17.00
Du som tycker om att sjunga är välkommen
till denna projektkör som övar och
sjunger i sånggudstjänsten den
30 november kl 19.00.

Fre Frekvent startar. 18.30
Sön Gudstjänst i Nävlinge. Erica Eliason,
Manskören, Inger Premberg. Nattvard.
10.00
Mån Ungdomsråd i Nävlinge. 20.00
Sön Gudstjänst i Rickarum. Martin
Tengblad, Marie-Louise Karlsson,
Ingvar Stihl. 10.00
Mån AU sammanträder. 20.00
Tis Fikaträff på kyrktorget i Nävlinge.
14.00
Sön Gudstjänst i smågrupper.

24

Tis Styrelsesammanträde i Rickarum.
19.00

25

Ons Manskörsövning i Rickarum. 19.30

26

Tor Herrkväll i Nävlinge. 19.00

28

Lör Barntimmestart i Nävlinge. 10.00

29

Sön Gudstjänst i Rickarum. Conrad Jonsson,
Elionor Thörnqvist, Bengt Åkesson.
Insamling till equmenia. 10.00

OK TOB E R
6

Sön Gudstjänst i Nävlinge. Lapplisa i ord
och ton med Ingela Jönsson. Pernilla
Mårtensson. 17.00

13

Sön Gudstjänst i smågrupper.

14

Mån AU sammanträder. 20.00

15
20

Tis Fikaträff på kyrktorget i Nävlinge.
14.00
Sön Ekumenisk gudstjänst i Äsphults kyrka.
11.00
17

Traktor-race i Nävlinge
Den 16 november kl 11.00

Om du vill tävla anmäl dig senast 10 november.
Framför allt efterlyser vi kvinnliga tävlande.

Närliggande maskinfirmor visar upp sina
maskiner.

Mer information:
Anders Nilsson 0709-249564
Johan Mårtensson 0768-794535

Lite info från förra året
23 startande • 600 besökande • SMU sålde ca
700 korvar

Gemensamma samlingar
i nordöstra Skåne
Kassörskurs i Rickarums Missionskyrka,
torsdagen den 19 september
kl. 18.00-21.00
Inspirationskväll i Vinslövs Missionskyrka
för besöksgrupper och de diakonala
frågorna, onsdagen den 25 september
kl. 19.00-21.00.
Repetutbildning i Hässleholms Missionskyrka, lördagen den 28 september
kl. 9.30-16.30.
Styrelser i regionen samlas för samtal i
Rickarums Missionskyrka den 27 oktober
kl. 14.30.

18

Nävlinge SMU

Barntimmar: Lördagar kl. 10.00–11.30, 3–6 år.
Start 28 september.
Scout: Måndagar kl. 18.00–19.30, fr 7 år.
Start 2 september.
Ordförande: Pernilla Mårtensson,
0703-812059
Bankgiro: 5139-8261.

Rickarum SMU

Scout: Måndagar kl. 18.00–19.30, fr 7 år.
Start 2 september.
Ordförande: Oscar Axberg, 0734-345080.
Bankgiro: 163-2017.

Frekvent

Gemensam tonårsgrupp för Nävlinge och
Rickarum. Fredagar kl. 18.30–21.30, fr 13 år.
Start 6 september.
Conrad Jonsson 0704-802068.

P ro g ram
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Ons Manskörsövning i Rickarum. 19.30

27

Sön Gudstjänst i Nävlinge. Ulf Wilnerzon,
Hanna Olofsson, Anna-Karin
Åkesson. 10.00

			 Samling i Rickarum för regionens
styrelser. 14.30
N OV E M B ER
2

Frekvent
Bowling, bio, stratego, god mat,
grillning, discobus, härliga vänner och
självklart en stund med Gud i centrum.
Detta är något av det vi har gjort på frekvent i
vår.
Vi ses varje fredag halv sju för att sedan ta
oss an kvällens aktiviteter. Ibland är vi i kyrkan,
ibland hemma hos någon trevlig familj och tre
gånger per termin är vi tillsammans med Sösdala och Höörs ungdomar.
Till hösten fortsätter vi tillsammans att träffas
och ha roligt, både hemma i våra egna kyrkor
och på aktiviteter som Life-konferensen i Helsingborg och kick off samlingen för equmenia
syd i Vinslöv. Välkommen!

Barntimmarna i Nävlinge
Vi träffas på lördagsförmiddagar i Nävlinge
Missionskyrka. Du är jättevälkommen om du
är 3 år eller äldre.

Vi brukar börja med en samling där vi pratar
med varje barn, vi sjunger och givetvis har
vi en bibelberättelse att berätta. Så blir det
fri lek, fika och ofta något pyssel barnen gör,
ibland smyckar vi kyrkan med vårt pyssel
ibland får pysslet följa med hem.

4
10
12
13
16
17

Lör Gudstjänst på Alla helgons dag i
Rickarum. Ulf Jiewertz, Manskören,
Mikael Premberg. Nattvard. 10.00
Mån AU sammanträder. 20.00
Sön Församlingsdag på Furuboda med
Patrik Ljung.
Tis Projektkören övar i Rickarum. DanInge
Olsson. 19.00
Ons Styrelsesammanträde i Rickarum.
19.00
Lör Försäljning i Rickarum. 18.00
Sön Gudstjänst i smågrupper.

19

Tis Fikaträff på kyrktorget i Nävlinge.
14.00

20

Ons Manskörsövning i Rickarum. 19.30

24

Sön Gudstjänst i Rickarum. Kurt Götesson,
Hanna Kenne, Thore Pehrsson. 10.00

27

Ons Projektkören övar i Rickarum. DanInge
Olsson. 19.00

30

Lör Adventsgudstjänst med DanInge
Olsson. Projektkör. 19.00

			 Projektkören övar. 17.00
DECEMBER
8

Har du frågor ta gärna kontakt med
någon av oss ledare.

Sön Gudstjänst i Nävlinge. Bengt
Åkesson, Hanna Olofsson, Roland
Olofsson. 10.00

Eva Larsson och Pernilla Mårtensson.

14

Lör Luciafest i Rickarum. 19.00

Tel. 0703-812059

15

Sön Luciafest i Nävlinge. 16.00
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SPONSORER
044-822 55

SALOMONSSONS VÄXTER AB
Nävlinge
044-821 00
044-32 50 01

ANDERSSONS LANTHANDEL
Rickarum
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

