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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: 044-821 20, Nävlinge 2392, 288 93 Nävlinge
Rickarums missionskyrka: 044-32 51 33, Rickarums Byväg 139, 298 92 Tollarp
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”Har du reflex på dig, nu när du skall 
ut i mörkret?” Denna fråga har jag fått 
några gånger sedan jag flyttat hit. Jag 
som kommer från annat land och näs-
tan alltid bott i stora städer, har sällan 
någon reflex på mig. Däremot så har 
jag varit noga med att lära mina barn 
att ha reflexer på sig. När jag kör från 
Nävlinge till Rickarum i mörker, är jag 
tacksam för varje reflex människor 
har på sig som är ute på vägen. Vilken 
skillnad den gör! 

Nu har du kanske gissat att detta nya 
nummer av församlingsbladet handlar om 
reflexer. Orsak och verkan. Ljus som träffar 
rätt ställe, kastas tillbaka. Utan orsak, hän-
der inget. En reflex som inget ljus skiner 
på, är en väldigt tråkig plastbit. Om ljus 
träffar reflexen rätt, ser det ut som om den 
kan skina på ett märkligt sätt. 

Jag funderar om du och jag också är lite 
som reflexer. Bäst när något utanför oss 
själva lyser på oss så vi får reagera på det, 
reflektera. Reflektionen blir olika beroen-
de på om ytan som träffas är slät eller har 
ojämnheter. Eller om speglingen sker i ett 
konkavt eller konvext föremål. Reflektio-
nen blir mer eller mindre lik det ursprung-
liga (vi minns väl alla nöjesparkernas 
speglar som gör oss långa, tjocka, smala…). 

I kyrkan sjunger vi ibland en sång som 
handlar om att reflektera Guds ljus. Det 
är något jag verkligen vill göra! Tänk att 
få lysa, att få återge något av allt underbart 

Gud är! Frid, kärlek, mysterium, glädje…
Vilken skillnad det blir när vi gör det! När 
allt det goda från Gud som lyser på oss, får 
bli reflekterat så allt det goda reflekteras 
på den vi möter. Häftig tanke… det vill jag 
pröva. Du också? 

Karen Andersson 
Pastor i  Equmeniakyrkan  

Nävlinge-Rickarum
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Besök församlingens hemsida
www.navlinge-rickarum.se
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Anne-Louise vill ge tillbaka
Anne-Louise Wramneby växte upp i Forshult. Hennes mor Lilly som vi kunde 
läsa om i ett tidigare församlingsblad, var söndagsskollärare och därför var det 
en självklarhet att hon och hennes tvillingbror Ingvar följde med till söndags-
skolan när de var små. När det sedan startades scoutverksamhet i Rickarum 
började hon där. Nu kör hon varje måndag från Tollarp till Nävlinge för att vara 
med i scoutverksamheten.
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Hur var det?
Det var något nytt och lite spännande, alla 
var ju nya, även ledarna. Vi hade roligt och 
vi fick mycket livskunskap. På den tiden 
fick man till och med avlägga prov för att 
visa vad man lärt sig.

Vid varje tillfälle hade vi då som nu, en 
kort andakt, något jag tog till mig av.

Men det var inte bara det teoretiska. Led-
arna var också förebilder i praktiken, vilket 
gjorde att jag förstod att är man kristen, är 
man det hela tiden.

Hur blev det efter scouttiden?
När jag fyllt 15 blev jag så kallad ledarscout 
och när jag fyllt 18, tillfrågades jag om att 
bli ledare  och hjälpa till att starta nying-
scout, det som idag heter spårarscout.Detta 
innebar att vara ledare för barn mellan sju 
och nio år, ett stort förtroende. Efter något 
år började jag min utbildning till hushålls-
lärare och fick då överlämna uppdraget till 
andra.

När började du som ledare igen?
Efter studietiden i Göteborg var jag tonårs-
ledare. Men när jag sedan började arbeta 
som husmor på Åhusgården slutade jag, 
eftersom det innebar oregelbundna arbets-
tider som gjorde det svårt att  vara med.

I samband med föräldraledighet i början 
på 90-talet fick jag åter en förfrågan om att 

stötta scoutledarna i Rickarum eftersom 
det behövdes och så blev det. Efter 20 år 
kunde jag faktiskt fortfarande slå de vanli-
gaste knoparna!

Men vad är anledningen till att du nu 
fortsätter förbi Rickarum till Nävlinge på 
måndagarna?
För cirka fem år sen behövde scout i Näv-
linge ledarhjälp och just då var vi ganska 
många ledare i Rickarum, därför erbjöd jag 
dem mitt stöd.

Hur är det att vara ledare för de yngsta?
Roligt, det är en tacksam åldersgrupp  att 
vara ledare för.

Vad tycker du är viktigt för dig som ledare?
Barnen ska tycka att det är roligt att kom-
ma till scout och de ska trivas där! Därför 
är  det viktigt att försöka se alla barn och 
och tilltala dem med namn. Varje barn är 
speciellt och inte bara en i gruppen.

Som ledare i en kristen verksamhet, vill 
jag naturligtvis också förmedla något av 
vad kristen tro är.

Min förhoppning är, att precis som 
ledarna en gång gav mig mycket genom sitt 
sätt att vara, vill jag också försöka återspeg-
la något till ”mina spårarscouter.”

Erna Pehrsson

Pilgrimsvandring i vintertid
Nävlinge-Rickarum – Ö Ejaröd-Nävlinge

Söndagen den 8 januari
Läs mer på www.navlinge-rickarum.se
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El Camino  
– en vandring för själen
Vi var 15 personer från Västra Vrams pastorat som åkte till Spanien för att vand-
ra på El Camino eller Camino de Santiago, som också kallas för Jakobsleden. 

Det sägs att Jesu lärjunge Jakob ligger be-
gravd i Santiago de Compostela och därför 
vallfärdar man dit. Det är en pilgrimsled 
som går från St Jean Pied de Port i Frank-
rike, genom norra Spanien till Santiago de 
Compostela. Det kommer pilgrimer från 
hela världen för att vandra här. Hela leden 
är cirka 80 mil lång, men vi gick den sista 
delen som är nästan 12 mil.

Vi vandrade i fem dagar. Landskapet 
skiftade hela tiden, små stigar, trafikerade 
vägar, små byar och större samhälle eller 
små städer. Ibland gick vi i eukalyptussko-
gen för att möta fria vidder med fantastisk 
utsikt. Längs vägen hälsade man medvand-

rarna med ”Buen Camino”, vilket ungefär 
är ”Ha en bra vandring”. På kvällarna när vi 
kom fram till våra rum var det skönt att vila 
våra trötta ben och få sätta sig till ett dukat 
bord.

Pilgrimsmässa målet
Sista dagen gick vi bara cirka en mil för 
att hinna fram till Santiago de Compos-
tela och till katedralen, där det varje dag 
klockan 12 är en pilgrimsmässa. Det är 
ju själva målet för vandringen. Det var 
massor av människor utanför katedralen 
och alldeles fullsatt därinne. Vi kom från 
olika delar av världen. Jag förstod inte så 

”På väg genom land och stad, uppbrottets tid är här.
Axla din ränsel, ta tag i din stav och gå ut dit fötterna 
bär. På väg dit fötterna bär.”
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ALPHAKURSEN

LIVET
är värt att
UTFORSKA
alphasverige.se

Sju onsdagskvällar på Humlalyckan och en lördag på Skoghus. Start den 1 februari.
Vill du veta mer? Se vår hemsida: www.navlinge-rickarum.se

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

mycket av det som sades, men alla kunde vi 
sjunga med i lovsångerna.

Efter vandringens slut valde några av oss 
att åka ut till Finestera vid kusten. Resan 
gick genom ett fanastiskt fint landskap. När 
vi nästan var framme fanns en stor skylt 
där det stod ”Fin de la terra” som ju betyder 
”slutet på jorden”. De första pilgrimsvand-
rarna som fortsatte vandra hit, trodde att 
jorden tog slut vid klipporna som stupar i 
havet och man kan verkligen få den käns-
lan när man bara ser det oändliga havet. 

Frihetskänsla
Nyckelorden för en pilgrim är: frihet, 
enkel het, tystnad, bekymmerslöshet, lång-
samhet, andlighet och delande. Dessa ord 
hade vi med oss under hela vandringen. 
Frihetskänslan att ge sig i väg tidigt på 
morgonen innan det riktigt har ljusnat 
och när dimmorna ligger över landska-

pet. Efter ett tag lättar dimman och solen 
kommer fram i det vackra landskapet som 
vi vandrar genom. Enkelhet, att ta dagen 
som den kommer. Tystnad, när man går 
själv och bara funderade över livet. Bekym-
merslöshet, att ta på sina kängor, ta sin 
stav och bara gå, allt annat kan du släppa 
taget om. Långsamhet, att gå i sin egen takt 
och ta tid att se sig omkring där man går. 
Andlighet, när jag ser Guds fina skapelse, 
att känna att han är med mig just nu och 
här. Delande, man delar upplevelsen med 
andra, när man delar sina tankar i samtal 
med de andra vandrarna. 

Det har funnits en tanke hos mig under 
några år att jag någon gång skulle vilja 
gå den här vandringen och nu blev det 
verklighet. Jag är väldigt glad och tacksam 
att jag fick möjlighet att åka med på den här 
resan. 

Lena Olbers, Rickarum
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Unga startande under årets upplaga av byastafetten i Rickarum som gick av stapeln den 28 augusti.

Ett av startfälten under byastafetten. Gudstjänst i Rickarum den 28 augusti.

Detta har hänt
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Scoutjubileum, vi firar att SMU/Equmeniascout funnits 50 år i RIckarum, den 3 september.

Scoutjubileéet firades vid vindskyddet.
Samtal vid elden under scoutjubiléet.

Familjedag på Bosarpsgården den 25september.Familjedag på Bosarpsgården var magisk.
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Välkommen på ett  
traditionellt luciatåg

Lördag den 10 december kl. 19.00 Rickarums missionskyrka 
Söndag den 11 december kl. 16.00 Nävlinge missionskyrka

Medverkade: Barn och ungdomar från Nävlinge och Rickarum.  
Förutom luciatåg blir det servering och trevlig gemenskap.  

Allt överskott går till Equmenias arbete i Nävlinge och Rickarum.

Välkommen!

Vad händer i församlingen? – besök församlingens hemsida

www.navlinge-rickarum.se

 

Vill du vara med i årets Luciatåg?Ring Berit Axelsson,  
073-3505223 eller  Karin Olsson,  0736-241428.
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NOVEMBER

 26 Lör Adventsgudstjänst i Rickarum.  
Dan Inge Olsson, Karen Andersson, 
Projektkören, 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, 
Mikael Premberg. 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 
med team. Bengt Åkesson. 10:00

 24 Lör Julbön i Nävlinge. 13:30  
Ekumenisk midnattsgudstjänst i 
Djurröds kyrka. Karen Andersson. 
23:30

 26 Mån Missionsgudstjänst på annandag jul 
i Rickarum. Karen Andersson. Anette 
Olofsson. 10:00

 31 Lör Ekumenisk nyårsbön i Djurröds kyrka. 
Britt Karlsson, Karen Andersson. 
Manskören. 14:00

JANUARI

 1 Sön Ekumenisk gudstjänst på nyårsdagen 
i Nävlinge kyrka. Karen Andersson, 
Manskören. Gröt och skinkmacka. 
11:00

 4 Ons Styrelsen sammanträder i Rickarum. 
19:00

P R O G R A M

Haitigala 2017
Äntligen är det dags för insamlings-

galan som nu blivit en tradition. 
Lördagen den 14 januari kl. 18:00 i  

Rickarums missionskyrka. Ungdomar 
från Nävlinge och Rickarum står för mat 

och underhållning, och tillsammans 
samlar vi in pengar till behövande. Mer 

info kommer senare, se hemsidan.

Varmt välkomna! 

Equmenia i Nävlinge och Rickarum

Bli medlem nu!
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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.

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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 8 Sön Gudstjänst i Nävlinge. Karen 
Andersson, Elin Weman, Bengt 
Åkesson. Pilgrimsvandring. 10:00

 14 Lör Haitigala i Rickarum. 18:00

 15 Sön Gudstjänst i smågrupper
 20 Fre Årsmöte i Rickarum för Equmenia 

Nävlinge och Rickarum. 18:30

 22 Sön Gudstjänst i Rickarum. Jakob 
Andersson, Helén Ljunggren, Peter 
Åkesson. 10:00

 23 Mån Planeringsledarsamling i Rickarum för 
Equmenia Nävlinge och Rickarum. 
18:30

 27 Fre Frekvent startar. 19:00

 28 Lör Barntimmestart i Nävlinge. 10:00

 29 Sön Gudstjänst i Nävlinge. Karen 
Andersson, Alma Åkesson m fl, Erna 
Pehrsson. 10:00

 30 Mån Scout startar i Rickarum. 18:00

 31 Tis Årsmöte för byggnadsföreningen i 
Nävlinge. 19:00

FEBRUARI

 5 Sön Årshögtid med gudstjänst i Rickarum. 
Karen Andersson, Ella Jönsson och 
Lovisa Hylén, Bengt Åkesson. 10:00

 6 Mån Tidningskommittén i Nävlinge. 20:00

 9 Tor Styrelsen sammanträder i Rickarum. 
19:00

 12 Sön Gudstjänst i Nävlinge. Barndop.
Karen Andersson, Anette Olofsson, 
Anna-Karin Åkesson. 10:00

 19 Sön Gudstjänst i smågrupper
 22 Ons Manskörsövning i Rickarum. 19:30

P R O G R A M

Se nummer på sidan 2

Julgransförsäljning
Kom och köp din julgran  

av Equmenia i Nävlinge och 
Rickarum och stötta  

vår verksamhet.
Söndagen den 11 december  

kl. 12 – 16 står vi utanför  
Humlalyckan i Bjärröd och säljer 

julgranar. Vi har både  
kungsgran och vanlig gran.

Välkomna!
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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 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.

Equmenia i Rickarum inbjuder till

Scoutinvigning  
och försäljning
Lördagen den 11 mars kl 18:00

Välkomna!

Scoutinvigning  
i Nävlinge

19 mars kl. 10:00
Välkomna!
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 26 Sön Gudstjänst i Rickarum. Sara 
Sjölander, Manskören, Lena Olbers. 
10:00

 27 Mån Scout startar i Nävlinge. 18:00

MARS

 1 Ons Askonsdagsandakt med nattvard i 
Rickarum. Karen Andersson. 19:30

 4 Lör Pensionärfest i Rickarum. 14:00

 5 Sön Gudstjänst i Nävlinge. Karen 
Andersson, Joy kids och Step of Joy 
med Marie Larsson. Elna Fredriksson. 
10:00

 9 Tor Årsmöte för byggnadsföreningen i 
Rickarum. 19:00

 11 Lör Equmenias försäljning med 
scoutinvigning i Rickarum. 18:00

 12 Sön Gudstjänst i Rickarum. Karen 
Andersson, Joysing från Vinslöv, 
Anne-Louise Wramneby. Insamling 
till pastors- och diakoni-utbildningen. 
10:00

 19 Sön Gudstjänst i Nävlinge. Karen 
Andersson, lovsångsband, Thore 
Pehrsson. Scoutinvigning.Insamling till 
Equmenia Nävlinge. 10:00

 26 Sön Gudstjänst i smågrupper

APRIL

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

 5 Ons Manskörsövning i Rickarum. 19:30

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.

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.
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