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Nävlinge-Rickarums Missionsförsamling
är en del av det svenska kyrkosamfundet
Equmeniakyrkan som bildades av de tre
samfunden Svenska Missionskyrkan,
Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige. Men vi ser oss också som
en del av den universella och världsvida
kyrkan som tillsammans med alla andra
kyrkor har uppdraget att vara Jesu Kristi
Kyrka i den här världen.
Nävlinge-Rickarums Missionsförsamling vill vara en kyrka där man på ett äkta
och ärligt sätt kan få höra om och söka sig
närmare Jesus Kristus. Vi vill erbjuda en
gemenskap där man kan växa till i tron på
Honom.
Vi vill bli fler! Det är själva grundtanken
med att vara kyrka. Vi finns inte till för
oss själva. Vi delar tro med varandra och
strävar efter att leva ett kristet liv inspirerat
av Jesus i vår samtid.
Foto: Bengt Åkesson

Ungdomsledare: Conrad Jonsson,
0704-802068, t.o.m. 31/12-13
conrad_jonsson@hotmail.com

Välkommen
till kyrkan

Människosyn
Foto: Albin Åkesson

I det här bladet ville vi uppmärksamma
ordet människosyn. Erna Pehrsson har
varit i samtal med några olika personer
om just detta begrepp och Gun-Britt
Stihl berättar om sina tankar kring
besöken på Vä-fängelset.
Vad är då människosyn? Ja enligt Wikipedia så kan man säga att ”människosyn är
de föreställningar om människan, såväl
teoretiska idéer som praktiska antaganden
som vi antas omfatta. Dessa består då i
föreställningar eller teorier om hurdana
människor faktiskt i allmänhet är”.
I vårt land kan man nog påstå att vi ur
både ett historiskt och globalt perspektiv
har en relativt väl utvecklad människosyn.
Vi har en genomtänkt värdegrund som
präglar våra skolor, sociallagstiftning,
rättväsende, politik, företag, föreningar
och institutioner. De flesta av oss känner
oss trygga i samhället och vet att vi blir väl
omhändertagna.
Men långt ifrån alla skulle hålla med om
en så formulering . Det finns fortfarande en
mängd förbättringar att göra när det gäller
våra attityder och om hur vi ta hand om de
mest marginaliserade.
I bibeln finns en mängd berättelser om
hur Gud vill att vi skall se på varandra.
Dessa berättelser är verkliga beskrivningar av vad Jesus själv sa och gjorde mitt i
”tiden” för ca 2000 år sedan. Det vi ser i
samhället idag är ju i mångt och mycket

spår av grundläggande kristna värderingar
som till slut vunnit laga kraft.
Men ytterst handlar kanske människosyn om att se på varandra med Jesu ögon.
Visst, det tål och tänka på vad det innebär
och är det möjligt?
Kan man leva nära Honom som är källan
till den grundläggande kärlek som är alltings ursprung. Ja, många kristna talar om
att detta är möjligt. Vi får lov att bejaka förtroendet vi fått att vara Guds händer men
också släppa rädslan för att misslyckas.
Julens budskap handlar ytterst om Guds
programförklaring om ett annat rike och
kallelsen till att följa med på resan från
nuet in i evigheten.
Bengt Åkesson
Ordförande i Nävlinge-Rickarums
Missionsförsamling

Besök församlingens hemsida

www.navlinge-rickarum.se
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Byastafetten.

dala.
Tillsammanskören från Sös

Pizzakväll i Ricka

rum.

os.

re fixar tac
Nävlinges Äventyra

Spårning.

Babysång i Nävlinge.

Traktorcafé i Nävlinge.

4Invigning av equmeniascouter från Nävlinge
och Rickarum.

Människosyn
Vi har frågat olika personer hur de tänker kring människosyn och hur det påverkar
deras arbete.
Isabell Linde
Sjuksköterska inom
psykvården:
– Alla människor
har lika värde och
skall bemötas lika.
– Ingen människa
går säker alla kan
drabbas av sjukdom.
– Sjukdomar och olika diagnoser
behandlas på olika sätt, därför kan bemötandet se olika ut. Men människan skall behandlas med respekt och medmänsklighet.
Foto: Bengt Åkesson

Kristina Ibstedt
Församlingspedagog:
– Alla människor är i grunden lika
mycket värda. Min ambition är att bemöta alla lika, för bemötandet avspeglar
vilken människosyn man har och det är
speciellt viktigt att se och bekräfta utsatta
människor.
– Men det finns många fallgropar och det
är lätt göra misstag.

Lis Carlander
Komminister i Västra Vrams pastorat (med
bland annat Äsphults församling):
– När jag tänker på ordet människosyn
så gör jag reflektionen att det är något som
inte bara handlar om vad vi säger, utan
också mycket om vad och hur vi gör. Säger
vi att alla är välkomna till kyrkan, behöver
vi också vara öppna för de som kommer.
Vi behöver också fundera på hur möjligt
det är för alla att komma – och då tänker
jag särskilt på människor med olika slag
av handikapp. Kan man komma in med en
rullstol till exempel, där vi möts.
Vad innebär det för dig i ditt arbete?
– Främst innebär det att jag hela tiden försöker reflektera över hur jag möter andra
människor. Vad blev bra och vad blev dåligt
i ett möte. Vad berodde det på?
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Foto: Helena Axberg

Besök med hembakat
förgyller tillvaron på anstalt
Alla träffar vi på människor i många
olika sammanhang som vi känner
mer eller mindre, till exempel på våra
arbetsplatser i föreningslivet, politiken,
eller kyrkan. Det är alltid lättare att
samtala och umgås med folk som man
känner väl och där man får ett gensvar.
Tyvärr händer det att människor bedöms
efter ägodelar, pengar, yrke och popularitet.
Men det viktigaste i mötet med andra är
att vi tänker på dem som medmänniskor
6

som förtjänar att bli bemötta som man
själv vill bli bemött.
På fängelset i Vä finns män i olika åldrar,
som avtjänar ett straff för något brott de
begått.
En gång i månaden får de besök av en
grupp från församlingen.
Gun-Britt Stihl är den som håller i det
praktiska kring de här besöken.
Vad gör ni där när ni kommer på besök?
– När vi gått genom ”bågen” samlas vi i

P rogram
matsalen, slår vi oss ner runt borden, får
förslag på sånger ur häftet vi har med oss
och sjunger tillsammans. Men det är också
fritt fram att medverka på olika sätt. Det
händer att någon av de intagna vill sjunga
för oss andra eller hjälpa till att spela gitarr.
Lena Bruce som är fängelsepräst har
andakt som säkert berör oss alla.
Därefter fikar vi tillsammans. Anstalten
bjuder på kaffe och vi har hembakade kakor med oss, något som verkligen uppskattas. Under tiden vi fikar samtalar vi med
varandra om ”väder och vind,” men ibland
blir det lite djupare samtal beroende på vad
personen i fråga själv vill samtala om.

N OV E M B ER

När du möter dessa personer hur ser du
på dem, de avtjänar trots allt ett straff för
något de gjort?
– Man måste se dem som en medmänniska
och se förbi deras brott.
Är det aldrig svårt att se förbi deras brott
och tänka, de förtjänar att sitta inlåsta
med tanke på vad de gjort?
–Nej det är inget som jag tänker på eller
som vi talar om, man måste se till människan och inte till deras misslyckande.
Hur tror du att era besök tas emot av de
intagna?
–Vi tror det är positivt. Någon har uttryckt
en tacksamhet över att vi tar oss tid att
besöka dem. Det blir en timmes avkoppling från det vardagliga i en annars mycket
begränsad tillvaro.
Erna Pehrsson
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DECEMBER
8

14

Sön Gudstjänst i Nävlinge.
Karen Andersson, Hanna Olofsson,
Bengt Åkesson. 10.00
Lör Luciafest i Rickarum. Pernilla
Mårtensson, SMU:are. 19.00

15

Sön Luciafest i Nävlinge. Conrad Jonsson,
SMU:are 16.00

18

Ons Manskörsövning i Rickarum. 19.30

22

Sön Julhimlakul i Rickarum. 16.00

24

Tis Julbön i Nävlinge. Bengt Åkesson,
Stefan Gunnarsson m fl. 13.30

26

Tor Gudstjänst i Rickarum på annandag jul.
Staffan Andersson, Anette Olofsson,
Thore Pehrsson. Insamling till mission i
andra länder. 10.00

31

Tis Ekumenisk nyårsbön i Träne kyrka.
Lisbeth Lindehagen. Manskören. 14.00

JA N UA R I
1

Ons Ekumenisk gudstjänst i Nävlinge kyrka.
Christer Frostensson, Manskören. Gröt
och skinkmacka. 11.00

5

Sön Gudstjänst i Rickarum. Rikard Holst,
Albin & co, Oscar Axberg. 10.00

6
12

14

Skulle du som läser det här vilja hjälpa till
att baka lite kakor till besöken, hör av dig till
Gun-Britt tel. 044 -325051.

Lör Adventsgudstjänst i Rickarum med
Dan-Inge Olsson och projektkören.
19.00. Övning 17.00

17
19

Mån AU-sammanträde. 19.00
Sön Gudstjänst i Nävlinge. Ulf Wilnerzon,
Karin och Frida Olsson, Elna
Fredriksson. 10.00
Tis Styrelsesammanträde i Rickarum.
19.00
Fre Frekvent startar. 18.30
Sön Gudstjänst i smågrupper.
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Nävlinge och Rickarums SMU inbjuder Dig till

Luciafest x 2
Traditionsenligt luciatåg, servering och trevlig gemenskap

Lördag 14 december kl. 19.00
Rickarums Missionskyrka
Lussefika
***

Söndag 15 december kl. 16.00
Nävlinge Missionskyrka
Gröt och skinkmacka
Medverkade:
Barn och ungdomar från Nävlinge och Rickarum,
Conrad Jonsson och Pernilla Mårtensson
Ett luciatåg + två luciafester + två lucior = Dubbelt så roligt!
Överskott går till SMU:s arbete i Nävlinge och Rickarum.

Vill du vara med i Luciatåget?
Första övningen den 25 november
kl. 18 – 19 i Nävlinge Missionskyrka.
Info? Ring Berit Axelsson (044-820 90)
eller Matilda Premberg (0735-59 07 06)
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Fre Årsmöte i Nävlinge för SMU i
Nävlinge och Rickarum. 18.30

24
26

Sön Gudstjänst i Rickarum. Derek Walles,
Jenny och Joel Lundqvist, Mikael
Premberg. Nattvard. 10.00

27

Mån Planeringsledarsamling i Rickarum för
SMU i Nävlinge och Rickarum. 18.30

29

Ons Årsmöte för Nävlinge byggnads
förening. 19.00
Tor Manskörsövning i Rickarum. 19.30

30

Stort Tack…

F E B RUA R I

…till alla som kom till vårt våffelcafé i
somras. 10 500kr har skickats till Haiti.
Nu startar inlämningen igen till
Secondhandverksamheten.
Från och med den 18 november kan man lämna
in saker varje måndag mellan kl 16.30 och 17.30
i Nävlinge missionskyrka.
För mer information kontakta Pernilla
Mårtensson 0703-812059 eller Else Jakobsson
044-243875.

Lör Barntimmestart i Nävlinge. 10.00

1
2
3

Sön Gudstjänst i Nävlinge. Martin Tengblad,
Manskören, Thore Pehrsson. 10.00
Mån Scoutstart i Rickarum. 18.00

6

Tor Babysång startar i Nävlinge. 09.30

9

Sön Årshögtid i Rickarum. Bengt Åkesson,
Hanna Olofsson, Göran Axberg.
10.00

12

Ons Styrelsesammanträde i Rickarum. 19.00

16

Sön Gudstjänst i smågrupper.

Foto: Helena Axberg

Tis Fikaträff på kyrktorget i Nävlinge.
14.00

18
23

Sön Gudstjänst i Nävlinge. Ulf Wilnerzon,
lovsång, Bengt Jakobsson. Nattvard
10.00

24

Mån Scoutstart i Nävlinge. 18.00

26

Ons Manskörsövning i Rickarum. 19.30

M A RS
1
2

Sön Gudstjänst i Rickarum. Charlotte
Thaarup. Manskören. Bengt 		
Åkesson. 10.00

9

Sön Gudstjänst i Nävlinge. David Sirviö.
Kören Reflexen från Höör. Inger
Premberg. 10.00

Jul -Secondhand i Nävlinge
Lördagen den 7 december 9-14

Lör Pensionärsfest i Rickarum. 14.00
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Pernilla Mårtensson har alltid arbetat
med människor på ett eller annat sätt.
Hon har bl.a. arbetat i äldrevården och
på förskola. De senaste åren har hon
arbetat som fritidsledare och assistent
i olika församlingar inom Svenska
kyrkan. Den 15 november började
Pernilla en projektanställning i Nävlinge
Rickarums missionsförsamling.
Vilka är dina arbetsuppgifter?
– Jag arbetar 50 procent. Därav är två tredjedelar diakonala uppgifter och resterande
tid ägnas åt secondhand och caféverksamhet.
Vad innebär det då att arbeta med diakonala uppgifter?
– Det innebär att finnas till för människor i
olika situationer, till exempel göra hem
besök, stötta de som på något sätt behöver
hjälp eller en medmänniska att samtala i
förtroende med.
Kan vem som helst höra av sig till dig?
– Självklart!
Secondhand med café, hur funderar du
kring det?
– Jag tror att det är viktigt att det finns platser där vi kan mötas under enkla former
och umgås vid en fika. Något sådant finns
inte i Nävlinge och sommarens våffelkafe i
10

Foto: Alma Åkesson

Nävlinge
Rickarum får
diakon

tält vid missionskyrkan blev en bekräftelse
av detta. Var vi ska hålla till är i skrivandets
stund inte klart.
– Men den 7 december kommer vi att
ha en julsecondhand, det kommer mer
information om detta.
– Jag kommer också att finnas i missionskyrkan på måndagar mellan 16.30- 17.30
om någon vill lämna saker till secondhandförsäljningen.

SMU-starter våren 2014
Nävlinge SMU

Babysång: Torsdagen den 6 februari kl. 9.30.
Barntimmar: Lördagen den 1 februari
kl. 10.00.
Scout: Måndagen den 24 februari kl. 18.00.

Rickarum SMU

Scout: Måndagen den 3 februari kl. 18.00.

Gemensam tonårsgrupp

Frekvent: Fredagen den 17 januari kl. 18.30.

P rogram
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Mån AU-sammanträde. 20.00

12

Ons Årsmöte för Rickarums
Byggnadsförening. 19.00

15

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 välkommen att vara
med. Vill du veta mer kontaktar du någon du
känner i församlingen eller ordförande Bengt
Åkesson 0705-187807.

Lör SMU:s försäljning med scoutinvigning
i Rickarum. 18.00

16

Sön Ekumenisk gudstjänst i Rickarum
med Äsphults församling. Eva Asp.
Kyrkokören, Anna-Karin Åkesson.
Nattvard 10.00

18

Tis Fikaträff på kyrktorget i Nävlinge.
14.00

23

25
30

Sön Gudstjänst med scoutinvigning i
Nävlinge. SMU-are, Joakim Stenmo,
Anders Mårtensson. 10.00
Tis Styrelsesammanträde i Rickarum. 19.00
Sön Gudstjänst i Rickarum. Maria
Johansson, Kvartetten, Ingvar Stihl.
10.00

A PR I L
6

Sön Himlakul i Nävlinge. 16.00

Nävlinge SMU

Babysång: Torsdagar kl. 09.30-11.00
Barntimmar: Lördagar kl. 10.00-11.30, 3-6 år
Scout: Måndagar kl. 18.00-19.30, från 7 år
Ordförande: Pernilla Mårtensson,
044-82059, 0703-81 20 59
Bankgiro: 5139-8261

Rickarum SMU

Scout: Måndagar kl. 18.00-19.30, från 7 år
Ordförande: Oscar Axberg, 0734-345080
Bankgiro: 163-2017

Frekvent

Gemensam tonårsgrupp för Nävlinge
och Rickarum: Fredagar kl. 18:30-21:30,
från 13 år
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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

