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Välkommen till kyrkan
Nävlinge-Rickarums Missionsförsamling 
är en del av det svenska kyrkosamfundet 
Equmeniakyrkan som bildades av de tre 
samfunden Svenska Missionskyrkan, 
Svenska Baptistsamfundet och Metodist-
kyrkan 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 Missionsförsam-
ling 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. 

N ÄV L I N G E    R I C K A R U M S  M I S S I O N S F Ö R S A M L I N G

Församlingsbladet utkommer med fyra 
 nummer per år, varav ett dubbelnummer.

Aktuella plus- och  
bankgironummer:
Nävlinge-Rickarums Missions-
församling: Bankgiro 597-8663
Swish: 123 096 14 66

Nävlinge Missionskyrkas  
Byggnads förening: 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

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

Ansvarig utgivare: Bengt Åkesson
Tryck: GL-tryck, Kristianstad
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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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Ett av de många samtal jag hade inför att 
bli pastor var med en psykolog. Det tims-
långa samtalet kom att helt enkelt bli berät-
telsen om mitt liv. När jag hade avslutat, 
satt han där tårögd, konstaterade några av 
mina egenskaper och sa: ”Du måste skriva 
en bok om ditt liv.” 

Jag blev förvånad över hans starka reak-
tion. Den var helt oväntad och ledde till 
att jag började tänka på ett nytt sätt kring 
min berättelse. Och kring vad den gör med 
människor jag delar den med. För detta 
blev tydligt, att min berättelse påverkade 
mannen som hörde den.

Det händer saker i och med oss, när vi 
delar våra berättelser med varandra. Ibland 
finns det förklaringar till varför vi agerar 
som vi gör, varför vi tycker och tänker som 
vi gör. Vi får en ny förståelse både för vem 
jag är och för vem du är. Detta är spännan-
de! När vi vågar se på vilka vi är, vågar bli 
ärliga med oss själva och andra, delar våra 
berättelser med varandra, det är då livet blir 
rikt. Jag kan knappt tänka mig något mer 
intressant än att få ta del av andras berät-
telser. Kan det vara så att den jag delar min 
berättelse med också blir någon jag delar 
en del av livet med? Här finns möjlighet 
för vänskap att växa, för tankar att vädras 
och ställas mot varandra. Här finns plats att 
utforska mycket. Att upptäcka nytt. 

Jag önskar oss att vi i denna vackra årstid 
som också ger oss möjlighet att gå in i våra 
hem och tända ljus, tar oss tid för varandra 

och våra berättelser. Då kan vi på ett nytt 
sätt dela det som är livet med varandra. Få 
bära varandras bördor, som Jesus upp-
muntrar oss att göra. Få dela sorgen och 
skrattet, det som är viktigt och sådant som 
ibland verkar helt oviktigt. Jag hoppas vi 
får dela många berättelser med varandra 
denna höst och då även komma varandra 
närmare.

Karen Andersson
Pastor i Nävlinge-Rickarums  

Missionsförsamling
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Berättelsen

Besök församlingens hemsida
www.navlinge-rickarum.se
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”Jag har en familj jag 
älskar, ett arbete jag trivs 
med och en församling där 
jag känner mig hemma.”

Islane Couto Campos
Islane Couto Campos bor i Vinslöv med man och två barn, och 
arbetar på Riksgymnasiet i Kristianstad. Islane är från Brasilien, 
där hon föddes och bodde fram till hon var 18 år.
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Hur är det ut att bo i Brasilien, hur ser 
samhället ut där? Är det annorlunda än 
Sverige?
– Jag upplever det tryggare att bo i Sverige. 
Ett bättre system när det gäller skolor, sjuk-
vård, social trygghet och så vidare.

Hur var din uppväxt?
– Mina föräldrar skiljdes när jag och min 
bror var små, mamma flyttade till Spanien 
så vi har växt upp hos pappa.

Farfar var pastor vilket gjorde att jag väx-
te in i kyrkans värld. Jag deltog i kyrkans 
aktiviteter och har väl egentligen aldrig 
tvivlat på Guds existens. När jag var16 år 
döptes jag.
– Jag träffade en pojkvän som började 
ifrågasätta kyrkan och vad den stod för, 
vilket ledde till att jag också började tvivla 
och ifrågasätta.

Hur kom det sig att du flyttade till Sverige? 
– Efter gymnasiet flyttade jag med min 
pojkvän till Spanien och efter ett tag vidare 
till Sverige.

Jag ville läsa och utbilda mig. Förhållan-
det med pojkvännen tog slut men jag stan-
nade kvar i Sverige. Efter en tid träffade jag 
min man som också är från Brasilien.

Hur har livet i Sverige varit för din del och 
hur ser det ut i dag?
– Vi köpte ett hus i Vinslöv där min man 
arbetar och vi har nära till hans mamma 
och syster som bor i Vanneberga, och bar-
nen går i skola och på förskola här.

Nu kan man tycka att det mesta ordnat sig, 
men det har hänt en hel del. Berätta. 

– Gud har alltid funnits i mitt liv, men jag 
började känna en längtan efter en försam-
ling som jag kunde vara delaktig i.

Min son följde med sin kusin till scout-
erna i Nävlinge missionskyrka och detta 
resulterade i sin tur till att jag fick kontakt 
med människorna i församlingen där. Jag 
tog steget och gick med som medlem.

Ibland tillåter Gud att vi sätts på prov 
säger du, vad var det som hände?
– Jag skulle göra en liten operation, det 
skulle bara vara för dagen, men det slu-
tade med att jag fick stanna fem dagar på 
sjukhus då jag på egen begäran åkte hem. 
När jag låg där och var som sämst sa jag till 
Gud, ”gör vad du vill, nu får du bestämma 
hur allting ska bli, jag orkar inte mer”. 

Så småningom blev jag bättre och 
återgick till mitt arbete. När det sedan kom 
andra problem i mitt liv har jag tagit mig 
igenom med Guds hjälp, vilket gjort mig 
till en starkare person.

Hur ser ditt liv ut idag?
– Jag är mycket tacksam till Gud för det 
liv jag har i dag och jag är förväntansfull 
inför framtiden. Även om det kommer nya 
utmaningar och motgångar så vet jag att 
han är på min sida. 

Jag har en familj jag älskar, ett arbete jag 
trivs med och en församling där jag känner 
mig hemma.

Jag vet att det finns människor som ber 
för mig både här i Sverige och i Brasilien.

Erna Pehrsson
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Albin Åkesson
”Ska Albin Åkesson leda undervisningen och samtalet på ”Smittande tro” i kväll?” 
Lille Albin, jag kommer ju ihåg när han föddes, när han kom med Anna-Karin och 
Bengt till kyrkan där han sprang och lekte med de andra barnen och förstås minns 
jag honom som en liten Nying i min grupp. Naturligtvis har han som alla andra 
vuxit och mognat på olika områden.

Jag frågade Albin vad som gjort att han ut-
vecklats till att bli den person han är i dag.
– Jag har växt upp i en trygg miljö i lilla 
Rickarum med föräldrar, syskon, söndags-
skola, scout, tonårsgrupp där jag på ett 

naturligt sätt slussades in i kyrkan med allt 
vad det innebär.

– Samtidigt var det viktigt för mig att 
vara en i gruppen, vilket gjorde att jag inte 
alltid vågade stå upp för den jag var. Jag 
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undvek att prata om min tro med risk för 
att någon skulle se ner på mig, därför kän-
des det skönt att på högstadiet gå på An-
tonskolan som hade en tillåtande atmosfär, 
vilket för mig var positivt.

När det var dags för konfirmation gick du 
på läger i Åhus, hur var det?
– Att åka på läger har jag alltid gillat , det 
har betytt mycket för mig, och konfirma-
tionslägret var inget undantag.

– Jag tror att det var på alla läger som jag 
utvecklades att bli den sociala person jag 
är i dag. 

Så blev det dags för gymnasiet, hur var det, 
fortsatte det att ”rulla på”?
– Gymnasietiden var tuff på många sätt, 
det var mycket tvivel och jag var beredd att 
gå långt för att passa in i rätt grupp, för jag 
hade inte självkänsla nog för att stå upp för 
den jag var och vad jag egentligen trodde 
på. Under denna period var det inte själv-
klart att fortsätta livet med Gud.

Mellan 2:an och 3:an på gymnasiet åkte 
du som ledare på ett läger till Kina. Hur 
kom det sig och vad gjorde det med dig som 
människa?
– Jag blev tillfrågad av en tjej som jag mött 
på läger om jag ville följa med som ledare 
på ett läger för barn i Kina, barn som be-
hövde lite extra värme och och omtanke.

Jag lockades av äventyret och att få se lite 
annat av världen, så jag bestämde mig för 
att följa med.

Detta var för mig en början på livets 
stora äventyr som Gud lockat mig in i!

På en kristen konferens som vi deltog i 
innan själva lägret startade, fick jag vara 
lovsångsledare. Jag upplevde att det var 

ett uppdrag som Gud hade i beredskap för 
mig. 

Det handlade inte bara om att med min 
gitarr leda gemensam sång, det var större 
än så. Lovsången och bönen blev en myck-
et viktig del under hela lägervistelsen.

Vad gjorde det med dig och vad hände efter 
Kinaresan? 
– Jag började sista gymnasieåret med en 
helt annan självkänsla och fokus. Nu hade 
jag på allvar sett Guds ledning och vill fort-
sätta i den riktningen. Att passa in i skolan 
var inte längre så viktigt. Nu handlade det i 
stället om en längtan att hjälpa människor 
och visa på Guds kärlek.

När man är klar med gymnasiet kommer 
frågan om framtiden och vilken utbildning 
man ska välja. Hur har det blivit för dig?
– Jag har gått på Götabro bibelskola ett 
år där jag valde social inriktning. Under 
denna tid har min Gudstro fördjupats och 
gett mig en orubblig grundtrygghet. 

Vad i dina erfarenheter ser du som vikti-
gast att framhålla?
– Guds kärlek är helt kravlös, men han vill 
att vi med den gåva vi fått ska ge kärleken 
vidare till andra. 

– För Gud har uppgifter till oss när vi 
ställer oss till hans förfogande.

Vad innebär det för dig i framtiden ? 
– Det vet jag inte. Men jag vet att jag är på 
rätt spår så länge jag kan förmedla Guds 
kärlek till andra.

Erna Pehrsson
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Detta har hänt…

Förbönsakt för Bengt Åkesson med Charlotte Thaarup.

Sång av ungdomar.

Försäljning i Rickarum.

Barnloppet på Byastafetten
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Scouter från Nävlinge och Rickarum avslutade en kväll 
för miljön i Axelboda.

Nävlingescouter lagar 
mat på hajk vid kyrkans 
skog.

Teatergruppen från Äsphult medverkar i Rickarums Missionskyrka.

Försäljning i Rickarum.

Traktorrace i Nävlinge.
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Ingen kan göra allt,  
men alla kan göra något
Det som händer i Sverige idag är något som ingen av oss 
kunnat förutse. Det är en situation som påverkar hela 
samhället på olika sätt. Det är fantastiskt att se att det tänds 
så mycket engagemang och medmänsklighet i vårt land.

Foto: torkel edenBorg
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Det finns många goda krafter och en stor vilja att hjälpa våra medmänniskor. Som 
kyrka och församling vill vi inspirera till olika sätt att hjälpa till. Ingen av oss kan 
göra allt, men vi alla kan göra något. Här är en del av det man kan göra:

Hyr ut din bostad
Det finns många som behöver hyra ett 
boende (ensamstående eller en familj). 
Många behöver någonstans att bo. Du kan 
kontakta migrationsverket eller respektive 
kommun för att erbjuda någon form av 
boende.

Öppna ditt hem för ett flyktingbarn
Det saknas familjehem för ensamkom-
mande barn. Har du möjlighet att öppna 
upp ditt hem? Kommunerna behöver 
ständigt nya familjer som är redo att anta 
utmaningen att bli familjehem. Att vara 
familjehem innebär att du tar emot ett barn 
eller en ungdom i ditt hem under något 
eller några år.

Bli God man
Att vara god man för ensamkommande 
barn innebär att företräda barnet i både 
vårdnadshavares och förmyndares ställe. 
Man fungerar som en spindel i nätet och 
bidrar till att barnet får en bra första tid i 
Sverige. Ett asylsökande barn som kommer 
till Sverige utan föräldrar får under asyl-
processen en god man. Det är en kvinna 
eller man som ska ansvara för barnets eller 
ungdomens personliga och ekonomiska 
förhållande. Det finns ett stort behov av 
Gode män.

Bli kontaktperson 
Som kontaktperson träffar du ett ensam-
kommande barn en eller ett par gånger 
i veckan. Syftet med träffarna kan vara 

att bidra till en meningsfull fritid, bryta 
isolering och ge en kontakt till en vuxen 
som lyssnar.

Bli volontär 
Som volontär delar du med dig av din 
tid och kunskap. Beroende på vad du är 
intresserad av kan du lära ut språk, ge sim- 
eller mattelektioner eller helt enkelt ställa 
upp som medmänniska. I varje kommun 
finns det en rad föreningar, studieförbund 
och organisationer som hjälper flyktingar. 
Alla föreningar finns att söka på respektive 
kommunens hemsida. 

Gåvor 
Många verksamheter och organisationer 
som hjälper flyktingar behöver begagnade 
cyklar, kläder, pengar och andra saker. Håll 
ögon och öron öppna för att kunna skänka 
saker på olika sätt

Kontaktuppgifter
Om du blir nyfiken på att göra något av 
ovanstående saker, kontakta framför allt 
respektive kommun.

Kristianstads kommun 
Hemsida: www.kristianstad.se
Mailadress: kommun@kristianstad.se
Telefon växel: 044-13 50 00 

Hässleholms kommun
Hemsida: www.hassleholm.se
Mailadress: kommunen@hassleholm.se
Telefon växeln: 0451-26 70 00

Foto: torkel edenBorg



Bli god man? 
Ett sätt att hjälpa i flyktingkrisen!

För mer information: Karen Andersson 0703241322

Torsdag 26/11 kl. 19-21 
Rickarums Missionskyrka

Välkommen till informationskväll
om att vara god man.

Medverkande
4Överförmyndare från Kristianstad och 

Hässleholms kommun 

4God man med lång erfarenhet
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NOVEMBER

 26 Tor Informationskväll om god man i 
Rickarum 19.00

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

   Projektkören övar 17.00

DECEMBER

 1 Tis Styrelsen sammanträder i Rickarum. 
19.00

 6 Sön Gudstjänst i Nävlinge. Albin 
Åkesson. Hanna Olofsson, Anna-
Karin Åkesson. 10.00

 12 Lör Luciafest i Rickarum. Barn och 
ungdomar. Karen Andersson. Oscar 
Axberg. 19.00

 13 Sön Luciafest i Nävlinge. Barn och 
ungdomar. Karen Andersson. Hanna 
Olofsson. 16.00

   Julgransförsäljning av Equmenia 
Nävlinge och Rickarum på 
Humlalyckan, Bjärröd. 12.00-16.00

 16 Ons Manskörsövning i Rickarum. 19.30

 20 Sön Gudstjänst i Rickarum. Karen 
Andersson. Syskonen Åkesson. Elna 
Fredriksson. 10.00

 24 Tor Julbön i Nävlinge. 13.30

 26 Lör Gudstjänst på Annandag jul i 
Rickarum. Karen Andersson. Anette 
Olofsson. Bengt Åkesson. Insamling 
till mission i andra länder. 10.00

 31 Tor Ekumenisk nyårsbön i Träne kyrka. 
Britt Karlsson, Karen Andersson. 
Manskören. 14.00

P R O G R A M
Välkommen till  
konfirmations
undervisning med  
helhetstänk
Nävlinge-Rickarums missionsförsam-
ling erbjuder konfirmationsundervis-
ning med start hösten 2016.

Konfirmationsläsningen sker i våra kyrkor 
och/eller tillsammans med grannförsam-
lingarna. Under året möts hela regionen på 
tre större samlingar, i november, januari 
och maj. Året avslutas med en veckas läger 
i augusti på Olsängsgården.

Vi tror inte att man blir lycklig bara för 
att man har bra betyg eller nya kläder. 
Lycka kommer från att man har något att 
luta livet mot och som bär genom hela livet.

Vi tycker att konfirmationen är en unik 
möjlighet för att bygga en relation till Gud 
och varandra som räcker in i framtiden.

Tillsammans med Bibelns berättelser 
funderar vi över våra egna berättelser. 
Vilka vi är och vart vi är på väg. Vi tar upp 
sådant som man kanske inte pratar om 
jämt till vardags. Liv och död. Glädje och 
sorg. Kärlek, relationer och gemenskap.

I konfirmationsarbetet får du möta nya 
människor. Kanske får du möta människor 
du redan känner och kanske får du lära 
känna dig själv på nya sätt.

Vill du veta mer, kontakta pastor Karen 
Andersson (karen.andersson@navlinge-
rickarum.se eller 070-324 13 22)
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Equmenia Nävlinge och Rickarum inbjuder Dig till

Luciafest x 2
Traditionsenligt luciatåg, servering och trevlig gemenskap. 

Lördag den 12 december kl. 19.00 Rickarums Missionskyrka 
Söndag den 13 december kl. 16.00 Nävlinge Missionskyrka

Medverkade: Barn och ungdomar från Nävlinge och Rickarum, 
 Överskott går till Equmenias arbete i Nävlinge och Rickarum.

Välkommen!
Vill du vara med i Luciatåget?

Ring Berit Axelsson, 073-3505223 eller Karin Olsson, 0736241428

Besök församlingens hemsida

www.navlinge-rickarum.se
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JANUARI

 1 Fre Ekumenisk nyårsgudstjänst i Nävlinge 
kyrka. Christer Frostensson, Karen 
Andersson. Manskören. Gröt och 
skinkmacka. 11.00

 4 Mån AU sammanträder. 19.00

 6 Ons Gudstjänst på Trettondagen i Nävlinge. 
Karen Andersson. Marie Larsson. Islane 
Couto. Nattvard. 10.00

 10 Sön Gudstjänst i Rickarum. Albin Åkesson. 
Helén Ljunggren. Anne-Louise 
Wramneby. 10.00

 14 Tor Styrelsen sammanträder i Rickarum. 
19.00

 16 Lör Equmenia Nävlinge och Rickarums 
Haitigala i Nävlinge. 18.00

 17 Sön Gudstjänst i smågrupper.
 22 Fre Årsmöte i Nävlinge för Equmenia 

Nävlinge och Equmenia Rickarum. 
18.30

 23 Lör Barntimmestart i Nävlinge. 10.00

 24 Sön Gudstjänst i Nävlinge. Karen 
Andersson. Frida och Karin Olsson. 
Amanda Axberg. 10.00

 25 Mån Planeringsledarsamling i Rickarum för 
Equmenia Nävlinge och Rickarum. 
18.00

 27 Ons ”Den smittande tron” i Rickarum. 
18.00

 29 Fre  Frekvent startar. 19.00

 31 Sön Gudstjänst i Rickarum. Karen 
Andersson. Linnea Axelsson. Karin 
Olsson. 10.00

FEBRUARI

 1 Mån Scout startar i Rickarum. 18.00

P R O G R A M

Haitigala 2016 
Den 16 januari kl18.00 i Nävlinge 

Missionskyrka. Ungdomar från 
Nävlinge och Rickarum står för mat 
och underhållning, och tillsammans 
samlar vi in pengar till behövande.
Mer info kommer senare. Redan nu 

går det bra att anmäla sig till  
equmenianavlinge@gmail.com

Välkomna! 

Equmenia i Nävlinge och Rickarum

Efter 2015 års succé med Haitigalan 
så är det åter dags…
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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 erfarenhet 
från företagsvärlden.

Karin 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.

50 % på julsaker den 14 dec
Välkommen åter den 18 januari!

Gilla oss på 
Facebook!



17

 2 Tis Årsmöte för Nävlinge missionskyrkas 
byggnadsförening. 19.00

 3 Ons Tidningskommittén i Rickarum. 19.00

   Manskörsövning i Rickarum. 19.30

 7 Sön Årshögtid med gudstjänst i Nävlinge. 
Bengt Åkesson. Manskören. Göran 
Axberg. 10.00

 10 Ons ”Den smittande tron” special om 
fastan och påsk, i Nävlinge. 18.00

 14 Sön Gudstjänst i Rickarum. Albin Åkesson. 
Sång av ungdomar. Anna-Karin 
Åkesson. Nattvard.10.00

 16 Tis Fikaträff på kyrktorget i Nävlinge. 
14.00

 17 Ons Styrelsen sammanträder i Rickarum. 
19.00

 21 Sön Gudstjänst i smågrupper.
 28 Sön Gudstjänst i Nävlinge. Albin 

Åkesson. Hanna Olofsson. Peter 
Åkesson. 10.00

 29 Mån Scout startar i Nävlinge. 18.00

MARS

 3 Tor Årsmöte för Rickarums missionskyrkas 
byggnadsförening. 19.00

 5 Lör Pensionärsfest i Rickarum. 14.00

 6 Sön Gudstjänst i Rickarum. Karen 
Andersson. Cecilia Åkesson. Lena 
Olbers. 10.00

 12 Lör Equmenia Rickarums försäljning och 
scoutinvigning. 18.00

 13 Sön Gudstjänst i smågrupper.
 15 Tis Fikaträff på kyrktorget i Nävlinge. 

14.00

 16 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 13 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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Besök församlingens hemsida

www.navlinge-rickarum.se

Equmenia Nävlinge och Equmenia Rick-
arum ansvarar för Nävlinge-Rickarums 
missionsförsamlings 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 070-3812059,  
Eva Larsson 073-4474116.

Scout
För dig från 7 år och uppåt. Vi är mycket ute 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) 
073-3135407,  
Hanna Olofsson (Nävlinge) 070-6034040.

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

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

Nävlinge och Rickarum

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.

Terminsstart 
Equmenia

i Nävlinge och Rickarum
Barntimmar 23/1 kl. 10.00
Scout Rickarum 1/2 kl 18.00

Scout Nävlinge 29/2 kl 18.00
Frekvent 29/1 kl 19.00

Välkomna!
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 20 Sön Gudstjänst i Nävlinge. Karen 
Andersson. Sara och Emil Gillsjö. 
Sara Franklin. 10.00

 24 Tor Ekumenisk skärtorsdagsmässa i 
Äsphults kyrka. 19.30

 25 Fre Långfredagsgudstjänst i Rickarum. 
Karen Andersson. Manskören Christer 
Axelsson. 10.00

 27 Sön Gemensam påskdagsgudstjänst 
i Odalkyrkan, Kristianstad. Karen 
Andersson. Odalkören. 16.00

APRIL

 3 Sön Gudstjänst i Nävlinge. Karen 
Andersson. Sång av ungdomar. 
Hanna Olofsson. 10.00

 24 Sön Församlingsdag på ÅhusGården

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?
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@navlinge- 
rickarum.se eller 070-324 13 22) eller 
någon annan du känner i församlingen.

Annonsering  
av  
Gudstjänster
Vi kommer inte att annonsera om våra 
gudstjänster i de lokala tidningarna. Där-
för ber vi er att spara detta programblad 
eller kika in på församlingens hemsida. 
Där finns både bladet och kalendern och 
mycket annat.  
www.navlinge-rickarum.se.

Nummer 4 2015 Årgång 37

Berättelsen



SPONSORER

www.navlinge-rickarum.se

ANDERSSONS LANTHANDEL
Rickarum

Sedan 1920
044-32 50 15

SALOMONSSONS VÄXTER AB
Nävlinge

044-821 00

Blommor • Presenter • Hemleverans kan ev ordnas
Ring 0451-60036

Allt inom el
044-244244

044822 55

04432 50 01

070618 26 50

070767 06 30


