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Gemensam Framtid  
– Region Syd
Den 2/2 2013 var det bildarmöte i Mis-
sionskyrkan Hässleholm. Region Syd, som 
består av församlingarna i Blekinge och 
Skåne inom samfunden (Baptistsamfun-
det, Metodistkyrkan och Missionskyrkan). 
Region Syd har nu en gemenskap enligt 
beslut i Kyrkokonferensen. Regional 
Kyrkoledare och övrig personal ska till-
sättas den 1 september 2013. Ett regionalt 
förtroenderåd kommer att samlas vid ett 
par tillfällen/år.
Ungdomsorganisationen equmenia i 
Region SYD bildades också vid detta 
tillfälle med val av styrelse och antagande 
av stadgar.

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.
Redakionsgrupp: Lena Olbers, Lisbeth Olofsson, Erna 
och Thore Persson. Foto: Helena Axberg
Ansvarig utgivare: Bengt Åkesson
Tryck: GL-tryck, Kristianstad
Omslagsbild: Helena Axberg
Aktuella plus- och bankgironummer:
Nävlinge-Rickarums Missionsförsamling:  
PlusGiro 33 40 21-3, Bankgiro 597-8663
Nävlinge Missionskyrkas Byggnads förening: 
Bankgiro 700-7438
Rickarums Missionskyrkas Byggnads förening: 
PlusGiro 67 15 39-5
Gemensam Framtids missionskonto:  
PlusGiro 506960-4, församlingsnummer 6411
Hemsida: www.navlinge-rickarum.se 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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Ett av mina favoritprogram på TV, när 
jag var barn och tonåring på 70-talet, 
var ”Tekniskt magasin” med Bengt 
Feldreich. Jag kan fortfarande med tyd-
lighet minnas de märkliga kugghjulen 
och storbandsjazzen i vinjetten*.

Feldreich berättade med en stark 
inlevelse om de kommande tekniska 
landvindningarna som var på gång och 
man fick en känslan av att allt är möjligt 
och samhället kan bara bli bättre och 
bättre. Och bättre har det också blivit 
på många sätt både i Sverige och i 
världen sedan 70-talet.

När jag blev lite äldre förstod jag att det 
också fanns ett antal mörka moln på 
himlen. Energikrisen, terrorbalansen, 
klimathotet och den globala ekonomin 
är sådant som tagit lite av udden av mina 
tidiga förhoppningar av vad som är möjligt 
i framtiden.

Så vad är det att ha framtidshopp egentli-
gen? Är det att förlita sig på att forskningen 
och att nästa generation kommer att lösa 
livets och världens problem? Eller är det 
kanske bättre att släppa de stora tankarna 
och tänka att det gäller att man har koll på 
veckan som kommer? Eller är det att helt 
förlita sig på det eviga hoppet och tänka att 
Gud tar hand om det efter detta?

En av den kristna kyrkans kännetecken 
och kärnvärden är just att ge hopp. Hela 
Jesu liv präglades av just detta; Att ge 
framtidshopp i flera olika situationer både 
det som rör det vardagliga nära och det 

Framtidshopp

 * http://www.youtube.com/watch?v=LSErFnQLQ00

Bengt Åkesson

eviga. Att vara församling i dag handlar om 
att ge detta vidare, men också att vara en 
plats där får man tar emot framtidshoppet. 
Vi lever i en värld präglad av konsumism 
och strävan mot individuell framgång. 
Varje dag får detta följder för enskilda 
människor inte minst för barn och ung-
domar. Nävlinge-Rickarums Missions-
församling vill vara en församling som tar 
emot och ger framtidshopp både för den 
kommande veckan, de kommande åren 
och inför evigheten. Du är välkommen att 
vara med på denna resa.

Bengt Åkesson
Ordförande  

i Nävlinge-Rickarums Missionsförsamling
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Tidigt söndag morgon den 17 februari så var det dags. Det som hade setts fram 
emot i ett helt år och planerats nästan lika länge skulle nu starta. Idre13, som skid-
lägret heter, startade med att en nästan fullsatt buss lämnade Sösdala på söndags-
morgonen med vinkandes föräldrar utanför. Bussen skulle senare kompletteras för 
att slutligen innehålla 42 deltagare och åtta ledare. 

Efter upphämtningar i Växjö och Jönköping, 
några pauser för busschauffören, McDonald’s 
besök och några frågesporter så kom vi fram 
till Idre. Väl framme vid Tallåsstugan vänta-
de Helena och Göran Axberg med ett varmt 
välkomnande och kvällsmat. Killar och tjejer 
inkvarterades i två olika stugor och vi avslu-
tade första kvällen med en gemensam andakt. 
Framför oss hade vi då fem fulla skiddagar på 
Idre fjäll. 

En vanlig dag bestod av en mjuk och varsam 
väckning av ledarna Mårten och Albin vid kvart 
i sjutiden. Efter detta så var det dags för frukost 
men också dags att göra sin egen matsäck till 
backen. 

Kvart över åtta så gick bussen till Idre fjäll, 
en tur som tog cirka 40 minuter. Under denna 
tid så hade någon av ledarna också en liten 
morgonbön. 

Idre 13 
– ett riktigt skidäventyr
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Härlig skidåkning
Väl i backen var det fri åkning. De deltagare 
som åkte skidor för första gången eller kände 
sig osäkra blev väl omhändertagna av ledarna 
Conrad och Oscar. 

Vid tolvtiden så var det gemensam lunch 
och uppladdning för en hel eftermiddag med 
skidåkning. För de som inte ville åka hela tiden 
så kunde man sitta och prata eller spela kort i 
värmestugan. 

Solidaritetsduschar
Kvart över fyra så gick bussen tillbaka till stu-
gan. Där väntade mat klockan sex och fram till 
dess var det möjlighet till duschning. Det fanns 
inte ändlöst med varmvatten, eller vatten över-
huvudtaget, så duscharna fick vara korta, men 
intensiva. Göran myntade uttrycket ”solidari-
tetsdusch” vilket snabbt spreds sig i killarnas 
stuga. Tre solidaritetsduschar på tre minuter. 

Fantastisk mat 
Vid halvåttatiden så var det dags för kvälls-
programmet. Detta leddes av ledarna Albin, 
Mårten, Alexandra och Ida. Dessa aktiviteter 
kunde innehålla alla möjliga spratt och tävling-
ar vars främsta syfte var att få lägerdeltagarna 
att lära känna varandra och framför allt att ha 
roligt. En lek som blev väldigt omtyckt i slutet 
av veckan var ”Summi Summi” som antagligen 
alla deltagare tog med sig hem. 

Kvällsandakt
Senare framåt tio så var det gemensam andakt. 
Denna hölls varje kväll och bestod främst av att 
antingen Conrad eller Joakim delade med sig av 
någonting och därefter hade vi en stund i lov-
sång och bön. Det fanns olika bönestationer för 
både tacksägelse och bön. Med från Rickarum 
var ett lovsångslag som ledde lovsången varje 
kväll. 

Efter en helt underbar vecka med härliga 
ungdomar, god mat, spratt, skidåkning och 
andakter så var det nog ingen ledare som inte 
tackade Gud för Idre13.

Albin Åkesson

Alla deltagare på lägret hade sjukt coola band så det syntes 
att man var med på Idre13.

Matsäcken som vi gjort i ordning smakade fantastiskt bra i 
backen.

Veckan bjöd gott om tid för mer eller mindre vilda lekar.

Göran Axberg var grillmästare.
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Det är jag som är 

Conrad
Jag heter Conrad Jonsson och är den 
nya ungdomsledaren i församlingen. 
Jag blev ombedd att presentera mig 
med några rader och det är ju aldrig 
lätt, men här kommer ett försök.

Jag är född i Stockholm och flyttade däri-
från till Ängelholm vid 7 års ålder. Där har 
jag bott sedan dess, förutom ett år jag spen-
derade i Stockholm på Betel Folkhögskola. 
Där gick jag en bibellinje, med en musikin-
riktning. Väl hemkommen därifrån hade 
mitt intresse för teologi väckts och jag bör-
jade studera i Lund. Där läste jag 1.5 år för 
att sedan läsa till brandman, en utbildning 
jag slutförde i slutet på januari 2013. Nu är 
det ytterligare Teologistudier på halvfart 
som gäller samtidigt som jag arbetar i för-
samlingen. Jag känner att det är ett bra sätt 
att kombinera teori och praktik.

Musikintresse
På fritiden är jag en musikentusiast som 
gärna spelar instrument. Jag spelar helst gi-
tarr och munspel, men försöker alltid lära 
mig pianot lite bättre när tillfälle ges. Jag 
tränar också Kung-Fu och spelar rollspel 
med mina vänner om jag får tid. Jag har 
nyligen skaffat en hund som heter Fuzzy 
Wuzzy och han tar mycket av min tid.

Min historia inom kyrkan började när 
jag första dagen i skolan i Ängelholm blev 
meddragen på scout, och har stannat kvar 

sedan dess. Vid 14 års ålder blev jag bekän-
nande kristen, en omvälvande upplevelse 
eftersom jag inte kommer från en kristen 
bakgrund. 

Min största ambition med att komma 
och arbeta som ungdomsledare är att ge 
unga människor samma fantastiska tid 
inom kyrkans verksamhet som jag har fått 
uppleva. Det jag hoppas kunna bidra med 
är en förståelse för de som kommer utifrån 
kyrkans värld och vill in i gemenskapen, 
genom att vara en som gått före och vet vil-
ka steg som behöver tas när man påbörjar 
sin resa med Jesus.

Conrad Johnsson
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Smågrupper
Under våren har fem mindre bön- och 
samtalsgrupper bildats och har träffats i 
olika hem. Tanken är att dessa grupper skall 
kunna fortsätta och vara en viktig del i det 
kristna livet framöver.
Varje grupp har stor frihet, d.v.s. när, var och 
hur man träffas, men det vanligaste är kan-
ske att man möts hemma hos någon. Vem 
som helst är välkommen att vara med. Vill 
du veta mer kontaktar du någon du känner i 
församlingen eller ordförande Bengt Åkes-
son 0705-187807.

En kväll om tolerans
Hur skapar vi ett samhälle som håller ihop 
och präglas av tolerans?
Idag kan vi se hur intoleranta strömningar 
och partier får ett allt starkare stöd. Det sker 
på en europeisk nivå såväl som här hemma. 
Under denna kväll kommer vi tillsammans 
med Magnus Manhammar från Stiftelsen 
Expo, att få veta mer om bakomliggande or-
sakerna till denna utveckling. Vi kommer att 
få höra hur vi med fakta och argument kan 
bemöta intolerans och verka för ett samhälle 
som håller ihop och präglas av tolerans och 
respekt för de mänskliga rättigheterna.
Torsdagen den 11 april kl. 19:00 i Äsphults 
församlingssal.

Vad är framtidshopp för dig?

Kalle Nilsson
– För några år sedan när jag jobbade på 
Klubbensborg i Stockholm upplevde jag vid 
ett tillfälle en syn. I synen upplevde jag att jag 
gick fram på en ljus väg där det blev ljusare och 
ljusare. När jag var framme hörde jag en röst 
som sa: – Kalle, du får vänta lite. Då var jag mig 
själv igen. Detta är mitt framtidshopp.

Thore Pehrsson
– Det första jag tänker på är himmlen som vän-
tar när livet tar slut. Jag är inte rädd för döden 
och ser med tillförsikt framåt. Detta är min 
grundtrygghet. 
Men jag tänker också på miljöförstöringen, att 
vår värld inte skall förstöras för våra för barn 
och barnbarn. Jag hoppas på att vi människor 
tar vårt förnuft till fånga.
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Gudstjänst kl. 11.00. • Barnlopp kl. 12.00 för barn upp till 12 år. 
Stora loppet startar kl. 12.15.

Sträckor:
Sträcka 1: 2,5 km löpning
Sträcka 2: 1,8 km gång

Sträcka 3: 7,0 km löpning

Sträcka 4: 8,1 km cykling
Sträcka 5: 4,1 km löpning

Anmälan på plats mellan kl 10.00–11.00 den 26 augusti, 350:-/lag.
Lunch ingår i anmälan, men finns även till försäljning för alla.

Arrangör Rickarums SMU

Besök församlingens hemsida

www.navlinge-rickarum.se

1 maj i Rickarum
kl.18.00

Rickarums Manskör sjunger 
in våren på skolgården. 

Vårtalare: Fredrik Ekdala. 
Efteråt blir det servering i Missionskyrkan  

med mera sång och Fredrik Ekdala  
kåserar under temat ”Framtid”.

Söndagen den 25 augusti  
vid Rickarums skola. 

Fredrik Ekdala
Ståuppkomiker i Kristianstad. Välkänd från  
Radio Kristianstads program ”Drömstart”. 

Fredrik har roat sin publik vid över 400 olika 
arrangemang sedan dess.



9

P R O g R A M
MARS
 28 Tor Ekumenisk Skärtorsdagsmässa i Äsphults kyrka. 

19.30

 29 Fre Långfredagsgudstjänst i Nävlinge. Martin 
Tengblad, Manskören, Elna Fredriksson. Nattvard. 
10.00

 31 Sön Påskdagsgudstjänst i Rickarum. Liselotte Spåre, 
Odalkören, Bengt Åkesson. 18.00

APRIL
 2 Tis Symöte Djurröd/Rickarum. 14.00

 7 Sön Himlakul i Nävlinge. Gudstjänst för stora och små. 
16.00

 8	 Mån	 Vårpromenad	med	fika	i	Nävlinge.	18.00

 11 Tor Ekumenisk samling i Äsphults församlingshem. 
Medverkan av Magnus Mannhammar. 19.00

 14 Sön Ekumenisk Gudstjänst i Rickarum med Träne/
Djurröds församling. Britt Karlsson, Kören Stämning 
och Träne/Djurröds kyrkokör, Anna-Karin Åkesson. 
10.00

 15	 Mån	 Vårpromenad	med	fika	i	Nävlinge.	18.00

 16 Tis Fikaträff på kyrktorget i Nävlinge. 14.00

 21 Sön Familjegudstjänst i Nävlinge med scout invigning. 
Conrad Jonsson, Anna Nilsson, Christer Axelsson. 
10.00

 22	 Mån	 Vårpromenad	med	fika	i	Nävlinge.	18.00

 23 Tis Symöte Djurröd/Rickarum. 14.00

 24 Ons Manskörsövning i Rickarum. 19.30

 26 Fre Vårbrasa i Nävlinge. 19.00

   Vårbrasa i Harastorp. 19.00

 27 Lör Missionskväll i Rickarum – med euroasien i focus. 
Göran Holmberg och Krister Gunnarsson, Erna 
Pehrsson. Offer till mission i Sverige. 19.00

 29	 Mån	 Vårpromenad	med	fika	i	Nävlinge.	18.00

MAJ
 1 Ons Manskören sjunger in våren på Rickarums skolgård. 

Vårtal av Fredrik Ekdala. Servering i missionskyrkan. 
18.00

 5 Sön Himlakul i Rickarum. Gudstjänst för stora och små. 
16.00

 12 Sön Gudstjänst i smågrupper.
 15 Ons Manskörsövning i Rickarum. 19.30

Vårpromenader i Nävlinge
Måndagar går vi ut på promenad i Nävlingena-
turen. 4 måndagar i april med början den 8/4. 
Efteråt fikar vi tillsammans i missionskyrkan. 
Detta är för alla, unga som äldre. Tiden är 
samma som scouttiden 18.00–19.30. Undrar 
du över något så ring till Pernilla Mårtensson 
0703-812059.

Planerade styrelse- 
sammanträden

Styrelsen
25 april kl 19:00
29 maj kl 19:00
20 augusti kl 20:00

Arbetsutskottet
15 april kl 20:00
20 maj kl 20:00
12 augusti kl 19:00

Himlakul - gudstjänst  
för stora och små

Söndagen den 7 april kl 16 i Nävlinge
Söndagen den 5 maj kl 16 i Rickarum

Kvällsmat
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Nävlinge SMU
Barntimmar: Lördagar kl. 10.00–11.30, 3–6 år
Scout: Måndagar kl. 18.00–19.30, fr 7 år
Ordförande: Pernilla Mårtensson, 0703-812059
Bankgiro: 5139-8261

Rickarum SMU
Scout: Måndagar kl. 18.00–19.30, fr 7 år
Ordförande: Oscar Axberg, 0721-83 06 81
Bankgiro: 163-2017

Frekvent
Gemensam tonårsgrupp för Nävlinge och 
Rickarum
 Fredagar kl. 18.30–21.30, fr 13 år

Bli scout
Vill du vara med och uppleva även-

tyr med oss. Vi klättrar, paddlar 
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!

Flipp – Scoutläger 
för dig från 7år 

och uppåt
För de yngre scouterna kommer det 

vara ett regionalt läger, Flipp, den 6 – 
8 juni vid Hjärtasjötorpet  

utanför Lönsboda.
Kolla in www.navlinge-rickarum.se, 
och prata med dina ledare för mer 

info!
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 19 Sön Gudstjänst i Nävlinge. Staffan Andersson, 
Manskören, Anne-Louise Wramneby. Nattvard. 
10.00

 26 Sön Gudstjänst i Rickarum. Patrik Ljung, Hanna 
Olofsson, Lena Olbers. 10.00

JUNI
 2 Sön Ekumenisk Morgonguds tjänst på Slätthultshall. 

Britt Karlsson, Manskören och gemensamma 
sångare,	Thore	Pehrsson.	Medtag	fikakorg.	08.00

 9 Sön Gudstjänst i Nävlinge. Mats Aronsson, Karin och 
Frida Olsson, Roland Olofsson. 18.00

 16 Sön Ekumenisk Gudstjänst i Kyrkans skog, Brostorp.  
Lis Carlander Bengt Åkesson Manskören. 10.00

 23 Sön Gudstjänst i smågrupper.
 30 Sön Gudstjänst i Nävlinge. Conrad Jonsson, Gun-Britt 

och Ingvar Stihl, Anders Mårtensson. Nattvard. 
10.00

JULI
 7 Sön Gudstjänst i Rickarum. Kinatema med Albin 

Åkesson. Lovsångsteamet, Bengt Åkesson. 10.00

 21 Sön Ekumenisk Sommarguds tjänst i Axelboda. 14.00

AUgUSTI
 4 Sön Kvällsbön i Rickarum. Nattvard. 20.00

 7 Ons Manskörsövning i Rickarum. 19.30

 11 Sön Gudstjänst i Rickarum. Bengt Åkesson, 
Manskören, Elna Fredriksson. 10.00

 18 Sön Gudstjänst i Nävlinge. Ulf Wilnerzon, Göran 
Axberg. 10.00

 25 Sön Byastafett och Gudstjänst i Rickarum. Conrad 
Jonsson, Albin & Joel & Co. 11.00

SEPTEMBER
 1 Sön Gudstjänst i Rickarum. Ulf Wilnerzon, 

Tillsammanskören från Sösdala, Ingvar Stihl. 
10.00

 4 Ons Manskörsövning i Rickarum. 19.30

 8 Sön Gudstjänst i Rickarum Erica Eliason, Kvartetten, 
Inger Premberg. Nattvard. 10.00

Med reservation för eventuella ändringar.  
Besök hemsidan. www.navlinge-rickarum.se.  
eller dagstidningen för aktuellt program.

P R O g R A M

Scoutläger för dig från 
ca 10år och uppåt  

1–9 augusti
Följ med på sommarens roligaste äventyr, 

Trampolin! Du kommer att få en härlig vecka 
i naturen tillsammans med 5 000 andra 
scouter från Sverige och andra delar av 

världen. Under veckan kommer du bland 
annat att få träffa massor av nya vänner och 
vara med på häftiga lägerbål, spårningar 

och andakter.
Trampolin är equmenias första riksscout-
läger och äger rum 1–9 augusti i byn Loo, 

utanför Alingsås i Västergötland. Lägret ska 
bli ett avstamp för equmenias scoutverk-

samhet och vi hoppas att du kommer att få 
en härlig lägervecka och en upplevelse du 

aldrig glömmer!
Kolla in www.navlinge-rickarum.se  
och prata med dina ledare för mer  

info om lägret!
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SPONSORER

www.navlinge-rickarum.se

ANDERSSONS LANTHANDEL
Rickarum

044-325015

SALOMONSSONS VÄXTER AB
Nävlinge

044-82100

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

 Allt inom el
044-244244


