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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
Nävlinge Missionskyrkas Byggnads-
förening: Bankgiro 700-7438
Rickarums Missionskyrkas 
Byggnads förening: Bankgiro 243-9206
Equmeniakyrkans missionskonto:  
PlusGiro 90 03 28-6, församlingsnummer 
6411
Hemsida: www.navlinge-rickarum.se
Redaktionsgrupp: Lena Olbers, Lisbeth Olofsson, Mar-
cus Olofsson , Erna och Thore Persson. Foto: Helena Axberg
Ansvarig utgivare: Bengt Åkesson
Tryck: GL-tryck, Kristianstad
Omslagsbild: Helena Axberg

KONTAKT
Ordförande: Bengt Åkesson,  
044-32 52 42, 0705-18 78 07,  
bengt.akesson@live.com

Diakon: Pernilla Mårtensson 
044-820 59, 0703-81 20 59 
pernilla.martensson@navlinge-rickarum.se

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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Det är där vi gör våra val. De flesta av oss kan välja om vi vill låta en dålig tanke 
avbrytas och inte bli till en ond handling. Vi kan också välja en god tanke som leder 
fram till en bra handling. Den här förmågan är någonting som är väldigt unikt, ja 
faktiskt är vi den enda arten på vår planet som har den här förmågan. 

När Gud skapar människan talar han om 
att han gör den till sin avbild. Detta innebär 
att människan i sin natur äger förmåga till 
vishet, medkänsla och kärlek. Till detta 
kommer då även gåvan och ansvaret att ha 
friheten att välja. Utan denna frihet skulle 
vi aldrig kunna visa äkta kärlek eller med-
känsla. För att vi skall kunna förstå Guds 
kärlek måste vi också förstå att Gud låter 
oss människor vara fria att göra våra val, 
goda såsom onda.

I detta nummer vill vi bland annat 
belysa valet den 14 september. Det som är 
en självklar rättighet för oss är nästan ett 
ouppnåeligt mål i stora delar av världen. Ta 
därför vara på möjligheten att påverka, inte 
bara de fyra kommande åren utan också 
hur vi vill att framtiden ska se ut för barn 
och barnbarn!

I bladet denna gång finns något vi kallar 
”Den allra viktigaste vallåten”. Den beskri-
ver hur vi som församling och kyrka tänker 
när det gäller de mest grundläggande vär-
deringarna som vi vill lyfta inför valet.

Den kristna vandringen på jorden 
handlar om att välja att leva nära Jesus. På 

så sätt får vi hjälp och en riktning för våra 
liv. Det kristna livet tar oss inte bort från 
spänningsfältet mellan det som är gott och 
ont men vi får välja ”vägen och sanningen” 
där vi får ”ta rygg” på någon som är större 
och som även lovar att ta oss med in i det 
eviga livet.

Bengt Åkesson
Ordförande i Nävlinge-Rickarums  

Missionsförsamling
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Slaget om våra liv står  
i tankevärlden*

Besök församlingens hemsida
www.navlinge-rickarum.se

* Peter Halldorf. Tidsskriften Pilgrim nr1, 2013
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Den allra viktigaste vallåten
”Jesus älskar alla barnen, alla barnen på vår jord. Röd och gul och vit och svart, 
gör detsamma har han sagt. Jesus älskar alla barnen på vår jord”

Det är få i Sverige som inte känner till den 
gamla söndagsskolsången om Jesus som 
älskar alla, oavsett hudfärg. Som inte gör 
skillnad på människor, i det här fallet barn, 
utifrån deras etnicitet. Denna trallvänliga 
lilla visa sammanfattar så tydligt ett av de 
grundläggande värdena inom kristen tro 
och alla människors lika värde. För oss i 
Nävlinge-Rickarums missionsförsamling 
känns orden mer aktuella än någonsin.

I Europaparlamentsvalet visade röstre-
sultatet i flera länder vikten av att den här 

visan sjungs även i fortsättning. Vikten av 
att vi som församling fortsätter att spri-
da den kristna grundsynen om att alla 
människor är skapade till Guds avbild och 
del av en och samma familj. Vissa av oss 
hade turen att födas i Sverige. I ett land 
där sjukvård, utbildning och det sociala 
skyddsnätet är en självklarhet. I ett land 
som har haft fred i tvåhundra år och där 
majoriteten av oss inte ens kan föreställa sig 
känslan av att ständigt leva i rädsla för att 
mista sitt eget liv. Där, trots att det givetvis 
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finns brister i systemet, ingen människa 
tvingas att svälta eller törsta ihjäl i brist på 
mat och vatten. 

I Equmeniakyrkan ser vi det som en 
självklarhet att hjälpa dem som inte har 
haft samma tur i livet som vi själva har haft. 
Som tvingas fly från länder där krig och 
svält härjar. Som med risk för sina egna 
liv och att förlora vänner och familj längs 
vägen lämnar sina hemländer, sina fasta 
punkter i livet, och ger sig iväg till ett okänt, 
kallt land i norra Europa som de kanske 
inte ens har sett på en karta. 

Precis som Jesus älskar alla sina barn sä-
ger han också till oss som kristna att vi ska 
älska vår nästa så som oss själva. Han säger 
inte att vi ska älska vår nästa, men bara om 

vår nästa delar den svenska kulturen, vår 
hudfärg och våra traditioner. 

Galaterbrevet 3:28 lyder: Nu är ingen 
längre jude eller grek, slav eller fri, man 
eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.

Vi tror att Guds ord är verkligt än idag 
och det ligger till grund för vårt sam-
funds arbete och i vårt arbete som lokal 
församling. Därför vill vi ta fasta på Guds 
ord och fortsätta att starkt sjunga den 
gamla söndags skolesången, hela vägen till 
vallokalen. Precis som Jesus vill vi älska 
alla barnen på vår jord. Om Gud inte gör 
skillnad på sina barn, varför ska vi som 
syskon då göra det? 

Styrelsen i Nävlinge-Rickarums  
missionsförsamling 
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Vad ska jag välja?
Långärmad eller kortärmad tröja i dag, kaffe eller te, cykla eller köra bil, detta är 
bara exempel på små val som vi dagligen gör. Tänker vi någon gång på hur mycket 
tid vi lägger ner på att välja olika saker?  Knappast, i vardagen gör vi en massa 
olika val utan att tänka närmare på det. 

Ska vi däremot köpa en tv, bil eller något 
annat av högre värde lägger vi ofta ner 
mycket tid innan vi väljer.

I september har vi förmånen att rösta,  
vi kan med vårt val påverka vilket politiskt 
parti som ska styra landet. Ett jätteviktigt val!

Hur tänker vi när vi ska välja, vilka frå-
gor är viktiga för mig och min omgivning, 
hur skaffar jag mig information om vad 
de olika partierna står för i de frågor som 
jag tycker är viktiga? Några personer har 
tillfrågats och svarar så här:
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Familjedag 
på Bosarpsgården
Söndagen den 28 september kl 10–16

Cajsa Tengblad, före-
läsare och diplomerad 
coach, föreläser på 
temat: 5 minuters paus 
– att stanna till inför det 
som är viktigt i livet – 
om prioritering, hälsa, 
stress, stresshantering 
och livsstrategier.

Hajk från lördag • Fika • Gudstjänst • Lunch • Jerikospelen • Föreläsning

Barbro Pergård Rickarum, aktiv pen-
sionär mest känd för sitt engagemang i 
Rickarums byateater.

Har du bestämt dig för vilket parti du 
tänker rösta på i årets val?
Jag har under en ganska lång tid varit ett 
parti troget, men denna gången vet jag 
faktiskt inte.

Vilka frågor tycker du är viktiga?
Skolan, barn behöver en bra start i livet.

Äldreomsorgen, något man tänker mer 
på ju äldre man blir. Det är viktigt att möta 
personer som man känner sig trygg med.

Sjukvården, när jag möter läkare och 
vårdpersonal vill jag bli tagen på allvar.

Hur inhämtar du information?
Debatter på tv, men känner att jag nog ska 
”läsa på” lite mer.

Något viktigt val du gjort i livet.
Som ung valde jag en Gudstro som har va-
rit en styrka och trygghet genom hela livet.

Jag har arbetat med barn och unga i olika 
sammanhang, ett val som har gett mig 
mycket tillbaka. Det känns gott när någon 
nu vuxen berättar att t.ex. teatern har betytt 
mycket för dem under deras uppväxt, de 
har haft en tillhörighet. Barn har rätt att bli 
älskade och bekräftade.
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Inger Svantesson Nävlinge. Lärare, 
arbetar med barn med särskilda behov. 
Aktiv i Träffpunkt Nävlinge.

Har du bestämt vilket parti du ska rösta på 
i årets val?
Ja jag bestämde mig för rätt så länge sedan.

Vilka frågor tycker du är viktiga?
Satsningen på den offentliga sektorn, jäm-
ställdhet, miljö. Det kan låta lite klyschigt 
men det är viktiga frågor som berör oss alla.

Hur inhämtar du information?
Genom att lyssna på radio, främst P1. 

Något viktigt val du gjort i livet.
Handla ekologiskt är för mig ett viktigt 
vardagsval.

Ett större val var att flytta till Nävlinge, 
det har tillfört mitt liv mycket positivt!

Joel Wramneby Tollarp tog studenten i 
våras, han är ledare för ungdomsgrup-
pen Frekvent och har varit ledare på 
konfirmationslägret på Åhusgården i 
sommar. Till hösten väntar bibelskola.

Du är ju förstagångsväljare, har du be-
stämt dig för vilket parti du ska rösta på?
Nej jag har inte bestämt mig ännu.

Vilka frågor tycker du är viktiga?
De viktigaste frågorna just nu är miljön, att 
människor i Sverige ska ha samma möjlig-
heter utan att bakgrund och etnicitet ska 
spela någon roll. Jämlikhet mellan man och 
kvinna, rik och fattig är också viktigt.

På vilket sätt hämtar du information?
Genom att lyssna på debatter på TV, kolla 
på olika sidor på internet för att få lite in-
blick i  vilket parti som passar mig bäst.

Nämn ett val som varit viktigt i ditt liv.
Ett viktigt livsval jag gjort var när jag 
döptes. Först tänkte jag bara att det var fint. 
Men när jag väl blev döpt och steg upp från 
havet var känslan mer än så. Det var ett val 
som jag gjort själv, vars slutmål blev helt 
perfekt!
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Cecilia och Erland Olbers driver Humla-
lyckans gårdscafé & inredningsbutik.

Har ni bestämt vilket parti ni ska rösta på i 
höstens val?
Ja.

Vilka frågor anser ni är viktiga? 
Att småföretagande ges goda förutsättning-
ar att utvecklas.

Den, i vårt tycke för höga beskattning-
en på arbete, dvs arbetsgivaravgifterna. 
Vår åsikt är att den höga beskattningen 
ska ligga på sådant vi INTE vill ha, som 
miljöförstöring, alkohol, tobak etc. Men 
arbetstillfällen måste vi skapa och ha! De 
höga arbetsgivaravgifterna gör det svårt, 
inte minst för unga, att komma in på ar-
betsmarknaden. Detta är en viktig fråga för 
hela vårt land.

Att restaurangmomsen förblir på den 
nivå den är idag. Det vore orimligt att våra 
gäster ska behöva betala dubbelt så hög 
moms på maten de äter hos oss, jämfört 

med att handla den i butik. Vi vill ha kvar 
restaurangmomsen på 12 %.

Självklart också de mer långsiktiga frå-
gorna som rör ekonomisk och miljömässig 
hållbarhet.

Var hämtar ni information?
Via media, men också i diskussion med 
våra politiker. Vi har vid några tillfällen 
bjudit in lokala politiker och riksdagsleda-
möter för att diskutera de frågor vi tycker 
är viktiga.

Ett viktigt val ni gjort i livet:
Förutom de rent personliga valen (var-
andra och familjen) är det viktigaste valet 
vi gjort, när vi 2006 satte våra drömmar i 
verket och investerade både pengar och oss 
själva i Humlalyckan. Vi bar på en vision 
att skapa en mötesplats för upplevelser, 
umgänge och god mat med landsbygden 
som inramning. Vi är tacksamma att vi får 
leva i den drömmen!

Erna Pehrsson
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På väg
Den 28 juli samlades 45 scouter och ledare vid missionskyrkorna i Nävlinge och 
Rickarum. Tillsammans åkte vi till Näsudden vid Immeln för att leva lägerliv i 6 
dagar framåt tillsammans med 300 andra Equmenia-scouter från södra Sverige. 
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Bli scout
Vill du vara med och uppleva 

äventyr med oss. Vi klättrar, padd-
lar 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!

Lägerplatsen är placerad precis vid Immeln, så 
det blir mycket bad i det soliga vädret. På lägret 
händer det mycket förutom badet. Det finns 
olika projekt, en spårning och massor med andra 
aktiviteter på dagarna och kvällarna. Det är full 
fart mellan 7.30 och 23.00 när sorlet börjar tystna 
bland tälten.

Alice och Iris från Rickarum beskriver en nor-
mal dag på lägret.

Man hör trumpeten, men sen pallar man inte 
gå upp. Det gör man ändå. Man lagar frukost och 
käkar den. Sen förbereder man sig för projek-
tet. Vi har olika teman för de olika dagarna och 
utifrån dom har vi olika typer av aktiviteter. Efter 
projektet ska vi laga lunch. Sen brukar vi bada 
och chilla. Sen blir det kvällsmat och därefter 
kaosar vi på cafét. Man äter en glass varje dag och 
badar minst en gång om dagen.

Text och foto: Marcus Olofsson
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Konfirmation?
Varje år väljer många tonåringar att konfirmera sig. Det finns många olika former 
av konfirmation. Antingen kan du läsa en gång i veckan eller åka iväg några veck-
or på sommarlovet mellan 8:an och 9:an. Från Frekvent-gruppen i Nävlinge och 
Rickarum har 6 tonåringar konfirmerats under året. Under scoutlägret ”På väg” tar 
Elin, Isak och Simon en fundering över sin konfirmation.

Alla tre har konfirmerats i Svenska Kyrkan 
i Vinslöv. Där har de varit med i ”även-
tyrsgruppen”. För det mesta träffades de 
på torsdageftermiddagarna i församlings-
hemmet, men ibland åkte man ut på olika 
”äventyr” . Under året har man bl.a. hälsat 
på nunnor i Malmö, träffat en överlevande 
jude från andra världskriget, varit på be-
gravningsbyrå och sist men inte minst varit 
på Vinslövs miljöstation!

Varför har du valt att konfirmera dig?
Mina syskon har konfirmerats så därför 
kändes det naturligt att jag också skulle 
göra det, säger Simon. Desutom trodde jag 
det skulle vara roligt, vilket det absolut var. 
Jag har kommit i kontakt med kyrkan på 
många olika sätt, t.ex. på scouterna, säger 
Elin. Därför tyckte jag att det var naturligt 
att konfirmera mig och utvecklas på det 
sättet.

Isak.
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Vad var det bästa 
med konfirmatio-
nen?
Det bästa var att 
det var så roligt! 
Man kommer 
sakna det säger 
Simon.

Vad har du lärt 
dig under konfir-
mationen?
Vi har inte lärt oss så mycket utantill från 
bibeln säger Isak. Vi har utgått från pärlor-
na i Frälsarkransen och sen har vi fått lära 
oss att koppla ihop händelserna i bibeln 
med de olika pärlorna. Man fick lära sig 
använda bibeln som ett redskap istället för 
en berättelsebok förklarar Elin.

Har ni något speciellt minne från konfir-
mationen?
Det var häftigt när vi hälsade på man-
nen som varit med i andra världskriget. 
Fascinerande att han hade upplevt andra 
världskriget som var så hemskt och satt hos 
oss och kunde berätta om det som hände, 
säger Isak. Elin tycker att det var mysigt när 
de var på läger och konfirmationsprästen 
berättade sin livshistoria. 

Varför tror ni att vissa väljer att inte kon-
firmera sig?
Elin tror att det är svårare om man inte har 
någon koppling till kyrkan. Om man inte 
vet så mycket om det så tror man inte att 
konfirmationen kan tillföra så mycket. 

Gav konfirmationen dig något?
Alla tyckte att konfirmationen var givande. 
Det var en bra grupp och vi hade jättero-
ligt. Det var bra att det fanns möjlighet att 
fundera på lite djupare frågor ibland. 

Skulle ni rekommendera andra att konfir-
mera sig?
Absolut! Speciellt lägren var jätteroliga.

Behöver du någon att samtala med?
Det kan handla om att saker och ting som rent konkret påverkar ditt liv. 
Meningslöshet, sorg, ensamhet, ekonomi, sjukdom och mycket annat kan 
göra att man inte trivs i livet.
Du är välkommen att ta kontakt med Pernilla Mårtensson 0703-812059 
för samtal eller hembesök. Du är också välkommen att ta kontakt med 
Bengt Åkesson 0705-187807 för samtal eller förmedling av kontaktper-
son som passar till just dina behov.

Simon.

Elin.
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Detta har hänt…

Korvgrillning på Kämpaleken vid vindskyddet den 5 april.

Britta Hermansson i Rickarums missionskyrka den 13 april.
Ekumenisk gudstjänst med Kören Stämning och Djurröds kyrkokör 

den 27 april.

Vårbrasa i Harastorp den 25 april. Gudstjänst vid scoutplatsen den 11 maj.
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Tårttävling på Frekvent.

Himlakul i Nävlinge med ”Tidsmaskinen” 

den 14 april.

Ekumenisk gudstjänst med Äsphults och Linderöds kyrkokör den 16 mars.

Rickarums manskör sjunger in våren den 1 maj.

Herrkväll i Nävlinge med Sven Hammarberg.

Paddelhajk för  
Äventyrarna i Nävlinge.
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Almas 
secondhand & Cafe – Nävlinge 

Öppettider: Måndagar kl. 14–20. Lördagar kl.12-16
Ny lokal vid “såget” (bredvid Nävlinge Missionskyrka) öppnar den 13/9 kl 12

LRF:s traktor-race i Nävlinge 
Den 15 november kl 11.00

Kom och upplev förra årets succé: 
1100 besökare, 1000 korvar och  
TV-inslag i Rapport. 
De 30 startplatserna blev snabbt fullteck-
nade 2013. Anmäl dig därför redan nu, 
men senast den 7 november. Vi ser gärna 
fler kvinnliga tävlande.

Mer information:
Anders Nilsson 0709-249564
Johan Mårtensson 0768-794535
Närliggande maskinfirmor visar upp sina 
maskiner.
Hässleholms museum kommer visa en stridsvagn 
från förr. 
Equmenia Nävlinge (SMU) säljer korv och fika.
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Var med och sjung  
adventssångerna! 

Övningar i Rickarums Missions-
kyrka tillsammans med  

Dan-Inge Olsson.
Torsdagen den 20/11 kl.19.00
Tisdagen den 25/11 kl.19.00

Lördagen den den 29/11  kl.17.00
Du som tycker om att sjunga är välkommen 

till denna projektkör som övar och  
sjunger i sånggudstjänsten den  

29 november kl 19.00.

SEPTEMBER

 2 Mån Scoutstart i Nävlinge och Rickarum. 18.00

 7 Sön Gudstjänst i Nävlinge. Erica Eliason. 
Cecilia Åkesson. Elna Fredriksson. 
Nattvard. 10.00

 8 Mån Arbetsutskottet. 20.00

10  Ons Manskörsövning i Rickarum. 19.30

11  Tor Babysång startar i Nävlinge. 09.30

12  Fre Kinakväll i Rickarum. 19.00

14  Sön Gudstjänst i smågrupper.
16  Tis Fikaträff på kyrktorget i Nävlinge. 14.00

17  Ons Inspirationskväll om gudstjänsten, 
med Britt-Marie Kaldeús-Gustavsson i 
Rickarum. 19.00

20  Lör Barntimmestart i Nävlinge. 10.00

21  Sön Gudstjänst i Rickarum. Derek Walles. 
Amanda Axberg. Pernilla Sjögren. Offer 
till Rickarums byggnadsförening. 10.00

23  Tis Barnkörstart i Nävlinge. 16.30

25  Tor Styrelsesammanträde. 19.00

27  Lör Hajk vid Bosarpsgården.
28  Sön Gemenskapsdag på Bosarpsgården.

OKTOBER

 5 Sön Ekumenisk gudstjänst med Äsphults 
församling i Rickarum. Sara Sjölander. 
Anne-Louise Wramneby. 10.00

 6 Mån Arbetsutskottet. 20.00

12  Sön Gudstjänst i Nävlinge. Jakob 
Andersson. Karin o Frida Olsson. 
Mikael Premberg. Offerdag till 
Equmenia. Nattvard 10.00

19  Sön Gudstjänst i smågrupper.
21  Tis Fikaträff på kyrktorget i Nävlinge. 

14.00

22  Ons Manskörsövning i Rickarum. 19.30

P R O g R A M
Temagudstjänster
Under hösten kommer vi ägna några sön-
dagar åt grunderna inom den kristna tron. 

För övrig information se programmet.

 7/9   Varför måste Jesus dö?
 21/9 Hur kan jag vara viss om min 

tro?
 5/10 Varför och hur skall man be?
 12/10 Varför skall jag läsa bibeln,  

och hur?
 26/10 Hur leder Gud oss?
 23/11 Hur kan jag stå emot det onda?
 7/12 Varför och hur ska jag berätta 

om min tro för andra?
 21/12 Vad ska vi ha kyrkan till?
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Dags för terminsstart!
Babysång
På torsdagar, i Nävlinge, träffas de minsta 
barnen och deras föräldrar på babysång.  
Det är sång, rytmik och fika som gäller.  
Terminsstart: 11 september kl. 9.30 – 11.00. 
Kontaktperson: Pernilla Mårtensson 070-
3812059

Barnkör
För dig från 6 år och uppåt. Förutom att 
öva varje tisdag, i Nävlinge, kommer kören 
under hösten även att sjunga upp vid några 
olika tillfällen. Terminsstart: den 23 sep-
tember kl. 16.30 – 17.30.  Kontaktperson: 
Linnea Axelsson 072-3539947

Barntimmar
För barn i åldern 3 – 6 år. Varje lördag 
förmiddag träffas vi och pysslar, fikar m.m. 
i Nävlinge. Terminsstart: 20 september kl. 
10.00 – 11.30.  Kontaktpersoner: Pernilla 
Mårtensson 070-3812059, Eva Larsson 
073-4474116

Scout
För dig från 7 år och uppåt. I både Nävlinge 
och Rickarum träffas scouterna på mån-
dagar.  Scouterna är mycket ute och lär sig 

både om naturen och hur vi ska vara mot 
varandra. Terminsstart: 1 september kl. 
18.00–19.30 i Nävlinge respektive Ricka-
rum. Kontaktperson: Anna-Karin Åkesson 
(Rickarum) 073-3135407, Hanna Olofsson 
(Nävlinge) 070-6034040

Frekvent - för dig som är tonåring 
Tonåringarna träffas varje fredagskväll. Vi 
hittar på många olika spännande aktivi-
teter, fikar och umgås.  Terminsstart: 29 
augusti kl. 18.30. Kontaktperson: Pernilla 
Mårtensson 070-3812059.

grubbla på gud?
Under hösten kommer vi att träffas några 
gånger och prata om kristen tro och äta 
kvällsmat tillsammans. Kvällarna är för  
dig som går i nian och uppåt. Är du in-
tresserad, prata med Pernilla Mårtensson 
070-3812059.

Equmenia är en kristen barn- och ungdomsor-
ganisation. Equmenia Nävlinge och Equmenia 
Rickarum ansvarar för Nävlinge-Rickarums mis-
sionsförsamlings barn och ungdomsverksamhet 
i bygden. Grupperna är öppna för alla. Det är 
helt fritt att prova på och trivs du så betalar du 
en medlemsavgift/terminsavgift oavsett om du 
är med i en eller flera grupper.

Hjälpa till?
Om du som är lite äldre tonåring, förälder 
eller bara vuxen och känner att du vill vara 

med så får du gärna vara ledare/stöd-
jande vuxen i någon av grupperna. Vi har 
alltid behov av extra hjälp. Kom en eller 

flera gånger, vi är glada för det!
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OKTOBER FORTS.. .

26  Sön Gudstjänst i Nävlinge. Gert 
Gustavsson. Anette Olofsson. Bengt 
Jakobsson. Offer till Nävlinge 
byggnadsförening. 10.00

28  Tis Styrelsesammanträde. 19.00

NOVEMBER

 1 Lör Gudstjänst i Rickarum på Alla helgons 
dag. Staffan Andersson. Manskören. 
Christer Axelsson. Nattvard. 10.00

 9 Sön Himlakul i Nävlinge med barnkören. 
Pernilla och Thomas Franklin. 17.00

12  Ons Manskörsövning i Rickarum. 19.30

 15  Lör Försäljning i Rickarum. 18.00

 16  Sön Gudstjänst i smågrupper.
 17 Mån Arbetsutskottet. 20.00

18  Tis Fikaträff på kyrktorget i Nävlinge. Gun-
hild Ringberg och Ulf Norenius. 14.00

 20 Tor Projektkören övar i Rickarum med 
DanInge Olsson. 19.00

 23 Sön Gudstjänst i Rickarum. Kurt Götesson, 
Ingela och Ingmar Tauson, Thore 
Pehrsson. 10.00

 25 Tis Projektkören övar i Rickarum. 19.00

 29 Lör Adventsgudstjänst i Rickarum med 
DanInge Olsson och projektkören. 
Pernilla Mårtensson. Göran Axberg. 
19.00 Kören övar 17.00

DECEMBER

2  Tis Styrelsesammanträde. 19.00

7   Sön Gudstjänst i Nävlinge. 10.00

13  Lör Luciafest i Rickarum. 19.00

14  Sön Luciafest i Nävlinge. 16.00

P R O g R A M

Babysång:  Torsdagar kl. 09.30-11.00. Plats: 
Nävlinge
Barntimmar:  Lördagar kl. 10.00-11.30, 3-6 
år. Plats: Nävlinge
Barnkör:  Tisdagar kl.16.30-17.30, från 6 år. 
Plats: Nävlinge
Scout:  Måndagar kl. 18.00-19.30, från 7 år. 
Plats: Rickarum och Nävlinge
Frekvent:  Fredagar kl. 18:30, från 13 år. Plats: 
varierar, så kolla innan

EqUMENiA NÄVLiNGE
Ordförande: Marcus Olofsson 0733–16 08 78
Bankgiro:  5139-8261

EqUMENiA RicKARUM
Ordförande: Oscar Axberg  0734 345080
Bankgiro:  163-2017

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, 
Pernilla Mårtensson 0703-812059 eller  
ordförande Bengt Åkesson 0705-187807.
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