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Equmeniakyrkan Nävlinge-Rickarum
är en del av det svenska kyrkosamfundet
Equmeniakyrkan som bildades av de tre
samfunden Svenska Missionskyrkan,
Svenska Baptistsamfundet och Metodistkyrkan 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 gudstjänster, smågrupper eller andra samlingar.
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Välkommen till
Equmeniakyrkan i
Nävlinge-Rickarum

Civilkurage

I det här numret kan du läsa om Pernilla
Franklins agerande på sin arbetsplats i
Bromölla kommun. Du har säkert läst om
detta i andra tidningar men vad var det
som fick henne efter noga övervägande och
funderingar verkligen att ta det steget?
Vi kommer under hösten läsa från
apostlagärningarna i våra gudstjänster.
Apostlagärningarna är den boken i bibeln
som beskriver vad som händer efter Jesu
uppståndelse. Den börjar med en begränsad skara rädda lärjungar som gömmer
sig i Jerusalem och slutar med att det finns
kristna runt stora delar av medelhavet.
Flera av dessa berättelser beskriver hur
man måste försvara sin tro och sin identitet
i den omgivande kulturen. I den antika
världen fick man tro på vem man ville bara
man också tillbad kejsaren. Detta blev en
omöjlighet för de första kristna som hade
mött en Jesus Kristus som var Herre över

Foto: Albin Åkesson

Att ha civilkurage innebär att ha
mod att stå för sin övertygelse även
när det innebär en personlig risk.
En stor del av den frihet och allt det
goda som vi idag åtnjuter handlar
om att människor före oss har vågat
stå upp för viktiga värden, samtidigt
som man riskerat sitt rykte och sin
ställning. Civilkurage handlar både
om att stå för en åsikt en vanlig dag på
jobbet men även att en politiker med
makt riskerar sin egen prestige för en
svagare grupp i samhället, vilket kan
innebära att inte bli omvald.

allt. Man stod för sin tro men fick också
lida för den.
Vad är det som gör att vi vågar stå upp då
det verkligen gäller? När infinner sig det
där modet som gör att man handlar efter
det man vet är sant och rätt?
Pernilla berättar om att det var under
en gudstjänst som hon förstår att Gud
kommer att vara med henne om hon tar
det här steget.
Tänk att Gud kan tala till oss i en vanlig
enkel gudstjänst och att det påverkar och
ger hopp för så många fler människor runt
om i vårt land. Det finns alltid goda själ till
att gå på gudstjänst och erfara detta.
Välkommen till gudstjänst!
Bengt Åkesson
Ordförande

Besök församlingens hemsida

www.navlinge-rickarum.se
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Kan man
vara kristen
och inte be?
Jag jobbar i Bromölla Kommun
och det senaste halvåret har SDpolitikerna drivit en fråga om bön
på arbetstid. Jag sa ifrån flera
gånger till kommunstyrelsen där
frågan togs upp, om att detta är
ett förbud jag inte kommer att
kunna hålla.

Förbudet är framför allt en tydlig
signal till muslimer, att de inte är välkomna i kommunen om de är aktivt
troende. Detta trots att det inte funnits en enda incident i kommunen
då en muslim avbrutit arbetet för att
be. Alla muslimer jag talat med har
väntat till rasten med att be.
Jag måste agera
Jag fick inget större gensvar och när
beslut fattades om att verkligen förbjuda bön under arbetstid så kände
jag starkt att jag måste agera. En predikan av Ann-Louise Wramneby på
en ekumenisk gudstjänst i Brostorp
talade till mig och jag visste att Gud
var med mig i den här frågan.
På nästa sida ser du brevet som jag
skickade till kommunen:
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Till Bromölla Ko
mmun
Jag anmäler härm
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här anmälan blir
tydligt för alla
det
att jag är kriste
n och att jag ka
ber under gemens
nske
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Eftersom vi i vå
rt land har reli
gionsfrihet tänk
jag dock att min
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tro är något jag
har rätt att stå
även som anstäl
för
ld i Bromölla ko
mmun. Jag anmäle
jag har bett och
r att
att jag kommer at
t
be på arbetstid
fortsättningen
och jag förvänta
i
r mig att politi
som drivit igen
kerna
om detta beslut
äv
en beslutar om lä
sanktion.
mplig
Gud välsigne er
!
/Pernilla Frankl
in

Ibland är det bra att man inte i förväg
vet vilka konsekvenser ens handlande får.
Hade jag anat att det skulle bli så många
reaktioner hade jag kanske tvekat. Jag är
särskilt glad över de muslimer som skrivit
till mig och tackat. Jag har även hört av
flera i Bromölla och från andra ställen som
berättar om att de också ber på jobbet.
Visst har det även skrivits mycket negativt

men inget som varit direkt hotfullt. Jag har
insett hur mycket rädsla det finns i vårt
land för Islam och hur lite kunskap det
finns om den religionen. Att stå upp för
något så självklart som sin tro har också
väckt mer uppståndelse än jag trodde var
möjligt.
Pernilla Franklin
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Prisma 2019

19 scouter och ledare från Nävlinge och Rickarum har spenderat en vecka av
sommaren i Mohed utanför Söderhamn på Equmenias riksläger Prisma. Agnes
Sjögren berättar om en händelserik vecka från lägret.
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Ett prisma symboliserar hur ett ljus delas
upp i många olika färger vilket kan jämföras med Guds ljus som reflekteras över oss.
Att vi alla oavsett hur vi ser ut eller är som
personer passar in och får vara en del av
Guds familj.
Årets läger var ett nationellt Equmenialäger som låg i Mohed utanför Söderhamn.

där vårt förbeställda scouttåg väntade på
oss. Väl framme väntade bussar som tog
oss till lägerplatsen.
Trötta, och hungriga anlände vi till
lägret. Vi började med tacos och invigningen där vi fick sjunga lägerlåten och en
ny tappning på några av de kända lägerbålslåtarna och ropen, vilka blev väldigt
uppskattade.

10 timmar på tåget
Resan till lägret började tidigt den 21 juli
då vi begav oss till stationen i Hässleholm

Vi gjorde ett prisma
Första heldagen blev blöt men vi lyckades bygga upp vårt kök. Förmiddagarna

bestod av olika aktiviteter. Måndagens
aktivitet var att göra egna ljuslyktor genom
att limma slipade glasbitar på en glasburk
som skulle likna prisman.
Efter lunch hölls det spontanaktiviteter
då vi själva fick välja vad vi ville hitta på.
Efter kvällsmat, flagghalning och gudstjänst begav sig de äldre scouterna ut på
en nattspårning. De yngre scouterna som
stannade kvar hade mys i köket.
Spårningen, en längre runda där vi
skulle smuggla en elektronisk ”sak” genom
olika gränskontroller och gömma oss för
vakter som patrullerade vägarna. Väl hemma i tälten vid 4 tiden var vi trötta men
väldigt nöjda efter en rolig spårning.
Första badet
Varje morgon hölls en andakt med olika
teman (självbild, trofasthet, mångfald
och uppdrag) som både hängde ihop med
prismat och med bibeltexter.
Under tisdagen började värmen komma
och det blev det första doppet i sjön. På
kvällen hölls vårt första lägerbål i vår egen
by som var den blå byn.
Stadsspårning
Efter frukost och onsdagens morgonsamling begav vi oss alla med buss in till
Söderhamn där äventyrare och utmanare
fick spåra och besöka åtta olika stationer
i centrum. Det blev en varm och lång dag
men den avslutades härligt med ett lägerbål vid stora scenen.
Varmaste dagen
Torsdag blev den varmaste dagen, då orkade man inte göra mycket. Men det blev
lite bygge av A-bro och Olof, Ale och Isak
fick möjligheten att fälla några träd under

morgonaktiviteten vilket blev väldigt
uppskattat. Då det under dagen blev över
30 grader orkade vi inte göra något mer
än att bada och sitta i skuggan. På kvällen
hölls det andra lägerbålet i vår egna by (Blå
byn) där Dennis och Isak framträdde med
en rolig sketch som gav många skratt samt
att jag och Linn hjälpte till med sångerna.
Senare på kvällen blev det Ska’ut återträff
som var väldigt trevlig.
Orättvisor i världen
Sista hela dagen på lägret. Nästan lika
varm som gårdagen. Morgonens tema var
orättvisor då vi fick göra olika övningar
och diskutera orättvisor i världen. Efter flera glassar, lemonad, rivning av tält och flera bad blev det dags för avslutningskvällen
som började med en gudstjänst sedan ett
lägerbål med scoutmusikal och slutligen
en konsert av gruppen Lin D. Därefter blev
det rivning av kök så att vi slutligen kunde
sova tillsammans under stjärntältet.
Efterlängtad dusch
Upp tidigt för att packa ihop det sista och
bege oss mot avslutningen och bussarna
som tog oss tillbaka till tåget. En lång
tågresa tillbaka i en svettig tågvagn. Men vi
kom fram sent på kvällen till Hässleholm
och fick äntligen duscha och krypa ner i
våra egna sängar.
Agnes
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Barnen i Kongo Brazzaville
gav Elin minnen för livet
Allting man gör i livet sätter spår, men något som speciellt har lämnat ett
avtryck i mitt liv är min resa till Kongo.

Mellan den 16 oktober 2018 och den 16
april, var jag i Kongo Brazzaville och arbetade på Idrottskolan Gothia. Idrottsskolan
Gothia är ett samarbete mellan Bk Häcken
och Equmenia och är som ett center för
idrott, dit barnen går för att lära sig goda
värderingar, och hur man fungerar i ett
samhälle, samtidigt som de får ha roligt
och växa. Fokus när idrottsskolan startades 2003 var att barnen skulle ha en trygg
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samlingspunkt och inte dra sig till gängaktivitet efter inbördeskriget. Idag när läget
är stabilt ligger fokus istället på jämställdhet mellan pojkar och flickor.
Idrottsskolan – ett fritidscenter
Min funktion på idrottsskolan var att vara
coach, eftersom att jag inte utför någon av
skolans tre sporter, fotboll, gymnastik och
volleyboll, så var jag ansvarig för fysträ-

ning. Utöver det så var jag med på den
sociala aktiviteten, vilket var två timmar
innan den vanliga träningen under onsdagar, torsdagar och fredagar.
Idrottskolan är ingen skola utan mer
som ett fritidscenter, så alla barnen går
i skola utöver idrottsskolan, men den
sociala aktiviteten fungerar som ett
komplement till skolan för att barnen ska
lära sig sunda värderingar och växa till bra
individer.
Gud var med mig varje sekund
Jag lärde mig så mycket om kultur, människorna omkring mig och Gud. Min tid
i Kongo var den mest utmanande tiden
i mitt liv, men jag har aldrig heller känt
Guds stöd så tydligt. Gud var med mig
varje sekund. Särskillt tydlig var han i
barnen, hur de alltid var glada, trots att jag
visste att de antagligen inte hade så mycket
att äta hemma.
Den lyckan som jag såg i deras ögon, det
är Guds kärlek och den tar jag med mig
resten av livet.
Elin Weman

Bön
till vardags och fest

Med Lisa och Simon Fredlund
Rickarum, lördagen den
16 november kl 19
Nävlinge, söndagen den
17 november kl 10
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Lördag 30 november 19.00
Rickarums missionskyrka

Musik

Välkomna till fest,
uppbyggelse, inspiration
och nya insikter –
inåt och utåt!

advent
Kom, lyssna och sjung med i advents- och julsångerna
tillsammans med sångare och musiker. Servering.

Ett i Kristus – en kyrka för alla
BOSARP LÄGER- OCH KURSGÅRD
5 OKTOBER

Equmenia
Nävlinge
och
säljer korv
fika.

LRF:s

Traktor-race
i Nävlinge
den 26 oktober kl. 11.00
Det är återigen dags för den stora
familjefesten i Nävlinge.
Entre 60 kr, 0-10 år gratis, familj 180 kr.
Anmälan senast 12 oktober.
Mer information:
Hampus Olsson 0734-20 06 39,
Tobias Thell 0709-42 18 98.
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PROGRAM

Kom med
och upplev
äventyr
med oss
Terminsstart Equmenia
i Nävlinge och Rickarum
Barntimmar 21/9 kl. 10.00
Scout i Nävlinge/Rickarum
2/9 kl 18.00
Frekvent 30 /8 kl 19.00

S E PT E M B ER
1

3
8

10
15
17
21
22

Sön Gudstjänst i Nävlinge. Kurt
Götesson, Margaretha Axelsson.
Roland Olofsson.10:00
Tis Samling i Rickarum för
gudstjänstledare. 19:00
Sön Gudstjänst i Rickarum. Karen
Andersson, familjen Sjögren.
Oscar Axberg. 10:00
Tis Församlingsmöte i Nävlinge. 19:00
Sön Gudstjänst i smågrupper.
Tis Styrelsen sammanträder i Rickarum.
19:00
Lör Scoutlördag. 10.00
Sön Gudstjänst i Nävlinge. Pernilla och
Thomas Franklin. 10:00

23 Mån Tidningskommittén i Rickarum. 19:00
29

Välkomna!

Sön Gudstjänst i Rickarum. Karen
Andersson, Therese Holst. Mikael
Premberg. 10:00

OK TOB E R
5

Lör Regionsträff på Bosarpsgården.

13

Sön Gudstjänst i Nävlinge. Karen
Andersson, Elina Tauson. Hanna
Olofsson. Insamling till Equmenia
riks. 10:00

12

Lör Scoutlördag. 10.00

19

Lör Rickarums byggnadsförenings
försäljning. 18:00

20

Sön Gudstjänst i smågrupper.

23 Ons Styrelsen sammanträder i Rickarum.
19:00
27

Se nummer på sidan 2

Sön Gudstjänst i Rickarum. Bengt
Åkesson, Hanna Olofsson. Lena
Olbers. 10:00
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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:

Karen Andersson, pastor
070-324 13 22,
karen.andersson@
navlinge-rickarum.se

FÖRBÖNSTJÄNST

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.

Almas
secondhand

Bengt Åkesson
070-518 78 07
Pastor, bonde och
församlingsutvecklare.

Du som önskar förbön är välkommen
att höra av dej.
Ring eller SMS:a
till någon av oss,
eller mejla
till pastorn.

Gilla oss på
Facebook!

& Cafe
– Nävlinge

Stort utbud av leksaker, böcker,
skivor, glas, porslin m.m.
Allt överskott går till att barn på
Haiti får möjlighet att gå i skolan.

Öppettider: Måndagar 16–19. Lördagar 10–14.
Vi tar emot förbokade gruppbesök, för mer info ring 070-381 20 59.
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Nyttigt
att se världen
Vi är många som tycker om att resa.
Några reser på semester, andra reser
i sitt arbete medans någon bara vill
upptäcka världen. Skälen är många
för att vi ska ge oss iväg på en resa.
En av församlingens medlemmar, Dennis, ska ge sig ut
på en resa snart.
Vart ska du resa?
– Jag ska resa till Thailand,
där jag ska gå på en bibelskola som heter Apg. 29.
Varför ska du göra detta, du
har ju redan gått ett år på
bibelskola i Mariannelund?
– Det var ett bra år där, vi fick studera bibeln
och lära oss mycket om livet som kristen. Men
jag känner att jag vill lära mig mer och ”gräva”
lite djupare i den kristna tron för att bli bättre
rustad inför framtiden, till exempel när det
gäller arbete, men också för att kunna hjälpa
andra människor.
Du ska va borta 3 månader. Är det något du är
orolig för ska hända?
– Nej faktiskt inte. Jo, jag har en besvärlig mage
ibland, det är om den skulle ställa till det.
Men jag tänker på bibelns berättelse om när
lärjungarna var ute och fiskade och det blev
storm. Lärjungarna blev rädda men Jesus fanns
med i båten, på den stormiga resan och sa åt
dem att inte oroa sig. Jag tror att Jesus finns med
mig också!
Men Apg. 29 finns på fler ställen bland annat
i Spanien det är ju lite närmare. Hade det inte
varit bättre att åka dit ?
– Kanske, men har man bott i Nävlinge hela sitt
liv, kan det vara nyttigt att se hur människor
lever och bor i den delen av världen.
Vi önskar Dennis allt gott under sin vistelse i
Thailand!

PROGRAM
N OV E M B ER
2

Lör Gudstjänst i Nävlinge på
Allhelgonadagen. Karen
Andersson, Maria Gran. Thore
Pehrsson. 10:00

7

Tor Församlingsmöte i Rickarum. 19:00

9
10

16

Lör Scoutlördag. 10.00
Sön Gudstjänst i Nävlinge. Johan
Pernryd, Anette Olofsson. Christer
Axelsson. Insamling till Nävlinge
byggnadsförening. 10:00
Lör Kvällsgudstjänst i Rickarum med Lisa
och Simon Fredlund. 19:00

17

Sön Gudstjänst i Rickarum. Lisa och
Simon Fredlund. 10:00

24

Sön Gudstjänst i smågrupper.

30

Lör Adventsgudstjänst i Rickarum.
Kom, lyssna och sjung med
i advents- och julsångerna
tillsammans med sångare och
musiker. 19:00

DECEMBER
5

Tor Styrelsen sammanträder i Rickarum.
19:00

8

Sön Gudstjänst i Rickarum. Britt-Marie
Kaldéus-Gustafsson, Carin och
Christian Holst. Karin Olsson 10:00

13

Fre Luciafest i Nävlinge. 18:00

14

Lör Luciafest i Rickarum. 19:00

Spara detta programblad då vi inte annonserar
nämnvärt i tidningarna. Kika gärna in på församlingens hemsida: www.navlinge-rickarum.se, där
ser du också eventuella ändringar i programdelen.
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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 missionskyrkorna 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.

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,
Anne-Louise Wramneby (Nävlinge)
070-237 57 75.

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.

Scoutlördag

Scouting för alla åldrar. 3 lördagar per termin kl.
10-13. Kontakt Patric Sjögren, 070-510 06 36.

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
cirka 100 medlemmar.
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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 Rasmus Olsson 072-361 40 39.
Bankgiro: 163-2017. Swish: 123 589 3763.

Scoutlördag

Nytt
för i å
r

– Scouting för alla åldrar
Tre lördagar i höst är det Scoutlördag.
Tillsammans, stora och små, är vi ute i naturen,
träffar kompisar och upplever äventyr.
Vi avslutar med enkel lunch.
För vem? Alla barn och deras familjer.
När?
21/9, 12/10 och 9/11 kl. 10–3
Var?
Första gången samlas vi vid Nävlinge
Missionskyrka.
Frågor? Patric Sjögren 070-10 06 36

Vad är
kristen tro?
Kristen tro handlar i första hand inte
om en livsåskådning eller ett religiöst
tankesystem.
Nej, först och främst innebär det en personlig
gemenskap med en levande Gud och grundar
sig på att det är Gud som söker och vill ha
gemenskap med oss människor. Gud visade det
genom att för ca 2000 år sedan bli människa i Jesus Kristus, som är den kristna trons centrum.
Gud själv vet vad det innebär att vara människa
och känner till glädjen, styrkan, mörkret och
trasigheten. Vi är inte ensamma i ett opersonligt och oändligt universum. Gud finns nära hos
oss var och en och vill ha vår respons.
Det är i den responsen, som kan se väldigt
olika ut, som kristen tro föds och växer fram.

Höstens tema

I höst kommer vi att läsa ur apostla
gärningarna. Vi möter där en kyrka
som korsar gränser. Nationella,
kulturella, andliga, sociala och inte
minst personliga gränser.
I Apostlagärningarna 1:8 får lärjungarna
uppdraget att vittna om Jesus till jordens
yttersta gräns. Uppdraget kommer med ett
löfte:
”Ni ska få kraft när den heliga anden kommer över er” står det i början av samma vers.
Vi hoppas att vår läsning av Apostlagärningarna ska få bli ett sätt att möta Gud. Att
det får ge dig kraft, inspiration och mod att
våga utmana de gränser du möter.
Datum Bibelställe Tema
1 sep Apg 1:6-8 Till jordens yttersta gräns
8 sep Apg 4:1-12 Trons försvar
22 sep Apg 27:13-43 Var inte rädd
29 sep Apg 8:26-39 Att lyssna in Gud och
		
människor
13 okt Apg 17:22-31 Dela evangelium i vår tid
27 okt Apg 26: 1-31 Ett hopp bortom
		
all rimlighet
10 nov Apg 7:54-8:1 Den yttersta tilliten

Medlemskap – för vem?
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.

I Equmeniakyrkan Nävlinge-Rickarum önskar
vi att varje människas talanger och förmågor
får plats och kan komma andra till glädje och
nytta. Men det viktigaste är inte vad människor
kan göra eller bidra med.
Församlingen är för människor som tillsammans vill följa Jesus, för världens skull, dela
kärlek och låta rätt och rättfärdighet växa.
Vill du veta mer, kontakta pastor Karen
Andersson (karen.andersson@navlingerickarum.se eller 070-324 13 22) eller någon
annan du känner i församlingen.
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