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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 num-
mer 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

Rickarums missionskyrka: 044-32 51 33
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När det fortfarande är vinter och snön 
är djup är det svårt och tänka sig att det 
finns frön i tjälen som bara några må-
nader senare skall gro och spira av liv.

I flera månader ligger fröet där till ingen 
nytta. På liknade sätt är det med det nya 
utsädet som levereras till lantbrukaren 
mitt i vintern. Säckarna lastas av lastbilen 
och sätts under tak men det finns ingen 
koppling till att säckarnas innehåll har 
med något liv att göra. Men några måna-
der senare kommer det att förändras. När 
de ”döda kornen” kommer i jorden och 
får näring, väcks de till liv och får kraft att 
börja växa. 

Jesus tog fasta på detta förhållande och 
berättade någonting viktigt med följande 
inledning: En man gick ut för att så sitt 
utsäde. Poängen med berättelsen från Luk 
8:4 handlar om att när vi förstått att Gud 

finns och vill oss väl så 
behöver detta ”korn” 
falla i den goda jorden 
med rätt förutsättning-
ar för att utvecklas och 
ge god skörd. Livet 
finns egentligen redan 
inom oss men det gäller 
att detta liv inte kvävs, blir nertrampat eller 
torkar bort i livets villervalla. 

Utmaningen till oss denna vår och som-
mar är alltså att hitta de rätta förutsättning-
arna för att detta korn med liv som redan 
existerar och har sitt ursprung i Gud, skall 
kunna spira och ge god skörd. För lant-
brukaren handlar det om att gödsla, plöja, 
plocka sten och harva innan man kan så. 
Vad handlar det om för dig? 

Bengt Åkesson
Ordförande i Nävlinge-Rickarums  

Missionsförsamling
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Detta har hänt…

Anette Proos och Amanda Axberg i Secondhand - Träffpunkt Nävlinge .

Bengt Åkesson intervjuar Charlotte Taarup.

Kören Reflexen från Höör sjöng den 9 mars.

Kurt Götesson predikar på domsöndagen.

Joel och Jenny Lundqvist sjunger på gudstjänsten 
den 26 januari.

Barntimmarna i Nävlinge.



4 5

Kurt Götesson predikar på domsöndagen.

Amanda Axberg och Albin Åkesson leder lovsång.
David Sirviö predikar den 9 mars.

Adventsgudstjänst med projektkören och Dan-Inge Olsson den 30 november.

Årsmöte den 9 februari.
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Idre 14
Tidigt på söndag morgon den 16 februari begav sig flera äventyrslystna ungdomar 
och ledare av från Sösdala mot Idre. Vi gjorde även ett stopp i Växjö för att hämta 
upp fler ungdomar. Väl framme vid Tallåsstugan, Drevdagen så var det äntligen 
dags för kvällsmat.

En ”vanlig” dag på lägret bestod av att vi 
gick upp tidigt på morgonen och åt frukost 
samt att vi förberedde matsäcken för 
backen. I bussen hölls en kort morgonbön. 
Väl framme vid backen väntade närmare 
40 nedfarter på oss. Vi träffades i värme-
stugan för att äta vår medhavda matsäck. 
Vid fyra var det dags att bege sig tillbaka till 
Tallåsstugan.

När vi var ”hemma” var det dags att 
duscha och äta fantastisk god kvällsmat 
och efterrätt. Efter den goda maten väntade 

kvällsaktiviteten som kunde vara allt ifrån 
snörugby till norsk kväll.
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Kvällarna bestod även av bibelstudium 
och kvällsfika. Dagarna avslutades med 
lovsångsandakt med frågelåda och förbön 
och såklart sångerna som leddes av vårt 
egna otroligt begåvade ”house band” 

Efter en fantastisk rolig och händelserik 
vecka med alla trevliga ungdomar och 
ledare så kommer vi alla att sakna lägret en 
lång tid framåt. 

Tom Jönsson

Barnkör i Nävlinge 
Nu har vi startat en barnkör i Nävlinge Missionskyrka. Är du mellan  

7 och 12 år och gillar att sjunga? Då är detta något för dig.  
Varannan onsdag kl. 16.30 till 17.30 träffas vi och sjunger tillsammans. 

Nästa övning är den 26 mars. För mer info, kontakta  
Pernilla Mårtensson, 0703-81 20 59.
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Det är vår! 
En pånyttfödelse i naturen
Dagarna blir längre och ljusare vilket är 
välkommet efter en mörk kall vinter och vi 
gläds över vårblommor och grönska. För 
den som är lantbrukare är det dags att så, 
om det ska bli något att skörda när hösten 
kommer. Men först måste jorden förbere-
das.

Klas Mårtensson Nävlinge var bara 10 år 
när han bestämde sig för att ”när han blev 
stor skulle han ha en egen maskinstation ” 
och så blev det också. När han var 16 bör-
jade han arbeta på en maskinstation och så 
småningom startade han egen verksamhet.

Det har inneburit att arbeta med olika 
förekommande sysslor inom lantbruk och 
även skogsbruk. Detta är en verksamhet 

som Klas har trivts med, han har aldrig 
funderat på något annat yrke.

På frågan om han inte varit orolig för 
att skörden skulle slå fel och inkomsterna 
utebli svarar Klas att visst har det varit så 
ibland. Därför är det viktigt att ha en lång-
siktig planering i sitt arbete, ta vara på och 
lära sig av både egna och andras erfaren-
heter i livet. Man kan gödsla och bearbeta 
jorden på rätt sätt och ha ett bra utsäde, 
men avslutar Klas ”det finns saker som vi 
människor inte rår över, solen som ger ljus 
och värme, regnet som ger vatten och inte 
minst fröets inneboende växtkraft som ger 
nytt liv”.

Erna Pehrsson
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Secondhand 

Träffpunkt Nävlinge

I sommar är det dags för scoutläger för Equmeniascouter i Skåne, Blekinge och 
Kronobergs län. Den 28 juli till 2 augusti kommer scouter från Nävlinge och 
Rickarum åka till Näsudden vid Immeln tillsammans med 500 andra scouter. 

Kom gärna och hälsa på oss på lägret någon dag. 
För mer info: www.equmeniasyd.se eller ring Hanna Olofsson  

070-603 40 40 eller Anna-Karin Åkesson 0733–13 54 07.

På väg 2014

Öppettider: Måndagar kl. 14–20. Lördagar kl.12-16
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Vi var några stycken som för ett par år sedan gick Linnerundan tillsammans med 
Patric Sjögren Stenshult och hans familj. Vi förundrades när han berättade om träd 
växter och kunde avgöra vilka fåglar som kvittrade i träden.

Patric fick några frågor om detta och svarar 
så här.

Hur började ditt naturintresse?
Mitt naturintresse har alltid funnits där och 
jag har haft turen att ha föräldrar som låtit 
mig odla mitt intresse i fred.

Jag gav mig redan som 4-5 åring ut på 
upptäcktsfärder i skogen och drogs som 
de flesta barn till vattendrag. Men i bäcken 
var det insekter och grodor som främst 
intresserade mig, inte att dämma eller 
bygga båtar.

Jag tror också att en stor del i mitt natur-
intresse kan ”skyllas” på vår granne som var 
väldigt intresserad av svampar vilket han 
lärde mig mycket om.

Är det naturen som helhet eller är det 
någon speciell inriktning som fångat ditt 
intresse?
Det har alltid varit naturen som helhet som 
intresserat mig, men jag kan väl säga att jag 
haft mina perioder då jag ”grottat ner mig” i 
till exempel fjärilar, skalbaggar och växter.

En stor del i mitt naturintresse är och har 

Ett gediget naturintresse
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MARS

 26 Ons Barnkör i Nävlinge 16.30 
 27 Tor Herrkväll i Nävlinge. 19.00

 30 Sön Gudstjänst i Rickarum. Maria Johansson, 
Kvartetten. Ingvar Stihl. 10.00

APRIL

 2 Ons Manskörsövning i Rickarum. 19.30

 5 Lör Kämpalek för scouter i regionen. 13.30

 6 Sön Himlakul, gudstjänst för stora och små i 
Nävlinge. 16.00

 12 Lör Frekventeftermiddag i Rickarum tillsam-
mans med Britta Hermansson. 16.00

   Kvällsgudstjänst i Rickarum med Britta 
Hermansson, Lina Paulsson m fl. Bengt 
Åkesson. 19.00

 13 Sön Gudstjänst i Rickarum. Britta 
Hermansson. Anette Olofsson. Bengt 
Åkesson. 10.00

 15 Tis Fikaträff på kyrktorget i Nävlinge. 14.00

 17 Tor Skärtorsdagsmässa, Nävlinge kyrka 
19.00 Äsphults kyrka 19.30

 18 Fre Långfredagsgudstjänst i Nävlinge. 
Martin Tengblad. Manskören. Roland 
Olofsson. Nattvard 10.00

 20 Sön Gemensam påskdagsgudstjänst i 
Odalkyrkan. Liselotte Spåre. Odalkören. 
Pernilla Mårtensson. 16.00

 21 Mån Haitikväll i Rickarum med Else och Bengt 
Jakobsson. 18.00

 22 Tis AU-sammanträde. 20.00

 23 Ons Manskörsövning i Rickarum. 19.30

 25 Fre Vårbrasa, Nävlinge 19.00

   Harastorp 19.00

 26 Lör Gemenskapsdag på Bosarpsgården 
för ledare och ungdomsråd i Equmenia 
Nävlinge och Rickarum. 09.00

P R O G R A M
varit att plocka bär, svamp samt fiska och 
när jag blev lite äldre även att jaga. 

Du ägnar dig åt jakt, hur stämmer det 
överens med ditt naturintresse?
Det stämmer mycket bra överens med min 
syn på naturen som ett fantastiskt skafferi 
där vi kan plocka bär, svamp och nötter, 
fiska och jaga.

Naturligtvis måste allt detta ske så att vi 
har kvar livskraftiga vilt och fiskebestånd.

Delar familjen ditt naturintresse?
Ja till stor del gör de det och jag plågar 
ständigt barnen med artkännedom på t.ex. 
träd, fåglar och vanliga dagfjärilar som jag 
tycker hör till allmänbildningen och till 
min glädje har det fastnat en hel del.

Särskilt min son Olof delar mitt intresse 
för fjärilar och skalbaggar.

Vilken betydelse tror du att det har för 
människan att vistas i naturen? 
Betydelsen är nog mycket större än vi tror. 
Många av våra i-lands problem skulle kom-
ma i en annan dager om fler av oss använt 
naturen som en kraftkälla.

Jag tror även det är viktigt att vi vuxna 
förmedlar det vi kan till barnen för att 
väcka deras intresse, så att även de kan 
njuta av den fantastiska natur som vi har 
här i Sverige.

Till sist vill jag slå ett litet slag för art-
kännedom och citera Linne´: ”Kunskapen 
om tingen är värdelös om man inte har 
namnen”.

Erna Pehrsson

Lisbeth
Överstruket
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Besök församlingens hemsida

www.navlinge-rickarum.se

Familjedag på Bosarpsgården
Söndagen den 28 september kl 10–16

SMU har bytt namn till Equmenia
Nävlinge och Rickarums SMU har bytt namn. Numera heter föreningarna 
Equmenia Nävlinge och Equmenia Rickarum. Verksamheten kommer du 
känna igen. I Sverige har vi blivit ett större ungdomsförbund. Förutom SMU 
har även Svenska Baptisternas Ungdomsförbund och Metodistkyrkans 
Ungdoms förbund blivit Equmenia.
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 27 Sön Gudstjänst i Rickarum tillsammans med 
Djurröds församling. Britt Karlsson. 
Kören Stämning och Djurröds 
kyrkokör. Anna-Karin Åkesson. 
Bokbord från Joffi. 10.00

MAJ 

 1 Tor Manskören sjunger in våren på 
skolgården i Rickarum. 18.00

 4 Sön Gudstjänst i Nävlinge. Britt-Marie 
Kaldéus Gustavsson. Karin och Frida 
Olsson. Mikael Premberg. Insamling 
till nationellt arbete. 10.00

 8 Tor Styrelsesammanträde i Rickarum. 
19.00

 11 Sön Familjegudstänst på scoutplatsen 
i Rickarum. Ingvar Stihl. Tag med 
fikakorg, möjlighet att grilla korv. 
10.00

 18 Sön Gudstjänst i smågrupper. 
 20 Tis Fikaträff på kyrktorget i Nävlinge. 

14.00

 21 Ons Manskörsövning i Rickarum. 19.30

 25 Sön Gudstjänst i Rickarum. Staffan 
Andersson. Göran Axberg. 10.00

 29 Tor Ekumenisk morgongudstjänst 
Björklunda, Nävlinge. Jan Cada. 
Katarina Hallqvist. Scouterna. Pernilla 
Mårtensson. Tag med fikakorg. 08.00

JUNI

 1 Sön Gudstjänst i Nävlinge. Jakob 
Andersson. Amanda Axberg. 10.00

 8 Sön Ekumenisk morgongudstjänst 
Slätthultshall, Djurröd. Britt Karlsson. 
Manskören och gemensamma 
sångare. Thore Pehrsson. Tag med 
fikakorg. 08.00

 9 Mån Redaktionsmöte för församlingsbladet 
i Rickarum. 19.00

P R O G R A M

Söndagen den 31 augusti  
vid Rickarums skola

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

Anmälningsavgift 350:-/lag senast  
24 augusti till SMU:s bankgiro.  
Anmälan på plats samma dag 400:- 

Arrangör Equmenia Rickarum

Välkommen att ta kontakt med mig  
Pernilla Mårtensson för samtal och hembesök. 

Enklast når du mig på 0703-81 20 59.
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Det har vid flera tillfällen samlats in pengar till en skola i Haiti. Bland annat gick 
överskottet från sommarens ”våffelkaffe” till denna insamling. I januari gjorde Else 
och Bengt Jakobsson en resa dit och här kommer ett litet reportage från den resan.

Vårt första och främsta mål var förstås 
staden Maïssade, där vi fick besöka den 
skola och det barnhem, som många varit 
med om att stötta under de senaste åren. Vi 
pratade med lärare, personal och barn och 
fick förstås även träffa pastor Yoyo. Han var 
på besök här 2010 och besökte då bland 
annat Nävlinge. Alla vill så mycket, men 
ofta måste man brottas med brist på resur-
ser. Vi fick förstås med oss hälsningar från 
alla, de kände  stor tacksamhet för både 
ekonomiskt stöd och förböner. De lovade i 
sin tur att be för oss och våra församlingar. 
I Haiti återstår förstås många problem; fat-

tigdom, brist på sjukvård och social välfärd 
osv, och fortfarande – efter 4 år - har alla 
som blev hemlösa i samband med jord-
bävningen ännu inte fått riktiga bostäder. 
Men vi kunde faktiskt skönja något av en 
nyvaknad framtidstro i landet! Det finns t 
ex fler skolor nu än innan jordbävningen 
för 4 år sen, och vi såg hur det byggdes hus 
lite överallt. Man skulle kanske kunna tala 
om ”växtkraft” också här? Vi kommer att 
berätta mer om våra upplevelser och visa 
bilder på en kvällssamling annandag påsk i 
Rickarums Missionskyrka.

Else o Bengt

Resa till Haiti
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 11 Ons Manskörsövning i Rickarum. 19.30

 15 Sön Ekumenisk gudstjänst i kyrkans skog, 
Brostorp. Maria Skölling. Bengt 
Åkesson. Manskören. 10.00

 22 Sön Gudstjänst i smågrupper.
 23 Mån Styrelsesammanträde med planering i 

Rickarum. 19.00

 29 Sön Gudstjänst i Rickarum. Richard Holst. 
Hanna Olofsson. Lena Olbers. 18.00

JULI

 2 Ons Manskörsövning i Rickarum. 19.30

 6 Sön Gudstjänst i Nävlinge. Ulf Wilnerzon. 
Gun-Britt och Ingvar Stihl. Anders 
Mårtensson. 10.00

 13 Sön Ekumenisk gudstjänst i Axelboda hos 
Else och Bengt Jakobsson. Christer 
Frostensson. Manskören. 14.00

 27 Sön Gudstjänst i Rickarum. Erica Eliason. 
Lovsång. Albin Åkesson. 10.00

AUGUSTI

 3 Sön Gudstjänst i smågrupper.
 10 Sön Gudstjänst i Nävlinge. Bengt 

Åkesson. Alma Åkesson. Christer 
Axelsson. 10.00

 17 Sön Gudstjänst i Rickarum. Erika Moll. 
Anette Olofsson. Oscar Axberg. 
10.00

 20 Ons Manskörsövning i Rickarum. 19.30

 24 Sön Gudstjänst i Nävlinge. Maria Archini. 
Konfirmander. Kvartetten. Hanna 
Olofsson. 10.00

 28 Tor Valdebatt i Rickarum. 19.00

 30 Lör Grillkväll i Rickarum vid 
Byastafettstältet. 19.00

 31 Sön Byastafetten i Rickarum. Gudstjänst 
11.00

P R O G R A M

EQUMENIA NÄVLINGE
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: Marcus Olofsson,  
044-12 08 78, 0733–16 08 78.
Bankgiro: 5139-8261.

EQUMENIA RICKARUM
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.
Kontakt: Joel Wramneby, 0760-345995.

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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