
Välkommen hemVälkommen hem

Nummer 3 2019 Årgång 41



Välkommen till 
Equmeniakyrkan i 
Nävlinge-Rickarum
Equmeniakyrkan Nävlinge-Rickarum 

är en del av det svenska kyrkosamfundet 

Equmeniakyrkan som bildades av de tre 

samfunden Svenska Missionskyrkan, 

Svenska Baptistsamfundet och Metodist-

kyrkan 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 guds-

tjänster, smågrupper eller andra samlingar.

Församlingsbladet utkommer med tre nummer 

per år.

Aktuella plus- och 
bankgironummer:
Equmeniakyrkan Nävlinge-Rickarum: 
Bankgiro: 597-8663
Swish: 123 096 14 66

Nävlinge missionskyrkas 
byggnadsförening: Bankgiro 700-7438
Swish: 123 114 89 98

Rickarums missionskyrkas 
byggnadsförening: 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
Swish: 123 589 3763

Träffpunkt Nävlinge
Swish: 123 271 12 99

Hemsida: www.navlinge-rickarum.se

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

Ansvarig utgivare: Bengt Åkesson
Tryck: GL-tryck, Kristianstad
Omslagsbild: Ronja Pettersson

KONTAKT

Ordförande: Bengt Åkesson, 044-32 52 42, 070-518 78 07, bengt.akesson@live.com

Nävlinge missionskyrka: Nävlinge 2392, 288 93 Nävlinge

Rickarums missionskyrka: Rickarums Byväg 139, 298 92 Tollarp
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Den 20 juli var det 50 år sedan den 
första månlandningen. Själv såg jag 

på SVT som skildrade detta väldiga 
genombrott för mänskligheten. 

Projektet om att landstiga på månen hade 

hållit på under hela 60-talet och den sista 

förberedelsen före månlandning var att 

skjuta upp Apollo 8 som hade uppdra-

get att för första gången runda månens 

baksida. Detta lyckades väl och gjorde det 

möjligt för NASA att sex månader senare 

kunna genomföra månlandningen.

På denna förberedande resa runt må-

nens baksida tas ett viktigt foto på julafton 

1968. Fotot visar en blåskimrande him-

lakropp stiga upp över den grå, månho-

risonten. Det som också händer den där 

julaftonen är att de tre astronauterna läser 

skapelseberättelsen från bibelns första 

sida. Och texterna om att ”Gud såg att det 

var gott” proklamerades till jorden från 

rymden.

En av astronauterna, Frank Borman, 

försökte senare beskriva detta till den 

amerikanska kongressen med följande ord:

”Att se jorden som den verkligen är, 

liten, blå och vacker, svävande i den eviga 

tystnaden, är att se oss själva som dess 

resenärer, som bröder på en skinande 

skönhet i den eviga kylan, som bröder som 

nu verkligen vet att de är bröder.”

Även vi som bor mellan åsarna runt 

Nävlinge och Rickarum befinner oss där 

och svävar ute i den tomma rymden. Och 

tänk om det är som så att det bara finns en 

enda sådan planet i den eviga tystnaden 

och det är just det som är meningen?  Vem 

är du och jag då? Vad är sanningen om våra 

liv? Vad är det vi innerst inne längtar efter? 

Tänk om allt är till för oss som människor 

och Gud sa att det var gott?

Känslan som Frank Borman förmedlar 

är att man genast vill resa hem från en plats 

där ute i den eviga kylan. Hem till naturens 

skönhet, åkrarna, ängarna, åsarna, bok-

skogen, djuren, lukterna, det spirande livet 

och mänsklig gemenskap. Den världsvida 

kyrkan talar om den stora berättelsen där 

vi är skapade till Guds avbild och därför 

får ett DNA i oss av längtan till det som är 

sant, vackert, rättvist, meningsfullt och 

hemma.

Varje gudstjänst i våra kyrkor är just en 

påminnelse om att det finns ett hem både i 

tiden och i evigheten.

Välkommen hem på gudstjänst!

Bengt Åkesson 

Ordförande

FO
TO: A

LBIN Å
KESSO

N

Välkommen hem

Besök församlingens hemsida
www.navlinge-rickarum.se
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Scoutlördag 
– Scouting för alla åldrar
Under hösten har det startat en ny aktivitet i våra Equmenia-föreningar, 
Scoutlördag. Vad är då detta egentligen? En lördag i oktober var det dags att 
träffas i skogarna kring Nävlinge. Jag beger mig dit för att spana in vad som 
händer.

Vid 10-tiden samlas vi. Det är barn och 

vuxna i alla åldrar. En del av de äldre 

barnen kommer själva, men många har 

sina föräldrar med sig. Det kommer även 

vuxna som är sugna på lite scouting. Även 

de yngre barnen som vanligtvis har barn-

timmar på lördagar är på plats. 

Det serveras fika och på elden så står 

kokkaffet och puttrar. Ledarna berättar 

vad vi ska hitta på denna gång, och vi får 

veta att vi ska bege oss ut i skogen för att 

leta efter spår från djuren. När alla har fikat 

färdigt och Pernilla berättat för oss om 

när Jesus fiskade med lärjungarna så delar 

ledarna in oss i grupper och vi beger oss av.

Vid den första kontrollen berättar Märta 

vad man ska göra om man går vilse i sko-

gen. Man ska stanna på ett ställe tills någon 
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vuxen hittar oss. Under tiden ska man bli 

kompis med ett träd och gärna bygga en 

koja. Vi får testa på att bygga en koja kring 

Märta som agerar träd. 

Vi går vidare längs vägen och träffar 

efter en stund på Patric som har tagit med 

en massa djurkranier och horn som vi får 

para ihop med rätt sorts djur. Till sist har 

vi fått rätt på alla namn och Patric har lärt 

oss mycket nytt om djuren som vi inte 

visste.

Efter ytterligare en kort vandring kom-

mer vi fram till Filip som sitter i skogen 

med sin jakthund Sisu. Filip berättar om 

hur det är att vara jägare, visar sin utrust-

ning och ger oss en inblick i livet som 

jägare.

Från Filips station ser vi även slutmålet 

för vandringen. Gruppen som gick före oss 

är redan på plats och springer och leker i 

skogen under tiden som de vuxna står och 

pratar kring Muurikka-pannorna. Där står 

Johan och Pernilla och steker pyttipanna 

som snart ska serveras. Vi äter tillsam-

mans, det smakar ljuvligt!

Efter maten samlas alla i en stor ring för 

gemensam avslutning. Vi sjunger scouts-

ången och avslutar med scouthälsningen. 

Därefter droppar deltagarna av en efter en 

och alla verkar helnöjda, och vad mer kan 

man vara efter en fin höstdag i skogen som 

innehöll trevliga aktiviteter, god mat och 

trevligt sällskap. 

Scoutlördag till för alla
Efteråt frågar jag Pernilla, Johan och Märta 

lite mer om Scoutlördag. 

Vem är Scoutlördag för? 
Scoutlördag är till för alla. Både de som är 

med på de vanliga scouterna hos oss eller 

någon annanstans, men även alla andra 

som tycker om att vara ute i naturen. 

Vad skiljer Scoutlördag mot de ”vanliga” 
scouterna på måndagar?
På Scoutlördag har vi tre timmar tillsam-

mans vilket gör att vi kan göra lite större 

projekt. Eftersom vi avslutar med lunch så 

tänker vi att det är ett koncept som passar 

hela familjen.

Är det bara Scoutlördag i höst eller 
kommer det att vara även i vår?
Det har varit jättelyckat i höst och det har 

kommit många, så vi har redan bestämt 

nya datum för vårterminen.

Vi tackar ledarna för denna fantastiska 

dag och ser fram emot de kommande 

scoutlördagarna.

Marcus Olofsson

Scoutlördag
För vem? Alla, såväl barn som vuxna.
Barn under 8 år tillsammans med en vuxen.

När? 7/3, 18/4 och 9/5 kl. 10–13 

Var? Samling vid Nävlinge Missionskyrka. 

Frågor? Patric Sjögren 0705-10 06 36

Följ gärna vår Facebook-grupp för mer 
info Scoutlördag med Equmeniascout 
Nävlinge-Rickarum
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När barn får barn
Ett projekt som Bibelsällskapet bedriver i Guatemala. Hjälpen riktar sig till 
mycket unga mammor, som själv bara är barn.

Tyvärr är det så att många unga tonårs-

flickor blir utnyttjade och våldtagna. En 

del av dem blir gravida. Som regel har de 

ingenstans att bo, inte heller möjlighet att 

försörja sig och ta hand om sitt nyfödda 

barn. 

Vi som i våras sydde bindor och trosor 

till fattiga flickor i Nairobi bestämde att 

vi denna termin skulle hjälpa till att sy 

babykläder/utrustning till Guatemala.

Från Almas secondhand i Nävlinge fick 

vi fleecefiltar och textilier som vi kunde 

använda. Av en vuxenfilt och några bom-

ullsgardiner blev det fyra söta barntäcke, 

men vi syr också byxor, tröjor och annat 

som en baby kan behöva.
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Hjälpen kommer fram
När vi ger till välgörenhet frågar vi oss 

ibland, kommer hjälpen fram till dem som 

det var ämnat för? Ja den kommer fram!

Kerstin som i våras var på besök hos en 

väninna i Boston berättar så här:

I rummet bredvid mitt bodde en präst 

från Kenya. När jag hörde varifrån han 

kom, berättade jag för honom att vi sytt 

bindor och trosor till fattiga flickor Nairo-

bis slum. Han kände mycket väl till vad det 

handlade om. Han hade med egna ögon 

sett behovet och kunde intyga att det gör 

skillnad för många flickor.

Jätteroligt att få bekräftelse på att det vi 

jobbat med under våra syträffar blir till 

hjälp och glädje för dem som vekligen 

behöver det ! Vi hoppas är att det vi nu syr, 

kommer dit det ska och blir till hjälp för 

dessa unga mammor i Guatemala.

Gillar du att sticka eller virka
Är det någon som tycker det är roligt att 

sticka och virka, till exempel små sockar 

och mössor så tar vi gärna med det när vi 

skickar iväg våra alster.

Gå gärna in på Bibelsällskapets hemsida 

och läs mer om projektet Barn får barn.

När barn 
får barn
Just nu är 77 flickor 

mellan 12 och 17 år 

inskrivna i bibelsäll-

skapets barnprojekt i 

Guatemala. Här får 

de hjälp både men-

talt och praktiskt att 

klara ett för tidigt 

föräldraskap. 

Vill du hjälpa till kan 

du skänka pengar via 

Bg 900-6263, 

Pg 90 06 62-3 eller 

Swish 123 900 62 63, 

märk betalningen 

med Guatemala.
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Detta har hänt…
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Ashira Gospel Choir från Glimåkra
kommer till Rickarums missionskyrka

Lördagen den 14 mars kl 19:00
Det blir insamling till Haiti

Välkomna på musikgudstjänst 
i Rickarums Missionskyrka den 26/1 kl 18:00 

med Jakob Andersson och Petrus Wingren
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22 Sön Gudstjänst
10:00

24 Tis Julafton. 13:30

26 Tor Annandag jul. Gudstjänst i 

Insamling till mission i  andra 
10:00

1
Gudstjänst

11:00

5 Sön Gudstjänst

10:00

9
19:00

12 Sön Gudstjänst

10:00

17 19:00

19 Sön Gudstjänst

24 Fre Equmenias årsmöte i Nävlinge för 

18:30

25 10:00

26 Sön Musikgudstjänst i Rickarum med 
Jakob Andersson och Petrus 

18:00

27 Mån Planeringsmöte i Rickarum för 

18:30
Se nummer på sidan 2

Håll kärleken 
levande 

– kurs för par som vill få 
redskap att vårda och 
utveckla sin relation.

Sex onsdagar 18:30–20:30 med 
olika teman med start den 11 mars.
Varje träff inleds med en god mål-
tid. Därefter varvas föredrag och 

enkla uppgifter som ger varje 
enskilt par möjlighet att samtala 

om kvällens ämne.
Varje pars integritet respekteras. 
Det förekommer inga gruppredo-
visningar och ingen behöver redo-
visa något om sin relation eller vilka 

frågor man arbetar med.
För mer information och 

anmälan kontakta Bengt Åkesson 
0705 187807.
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Almas
secondhand 
& Cafe 
– Nävlinge 

För öppettider och övrig info, se facebook eller ring 070-381 20 59.För öppettider och övrig info, se facebook eller ring 070-381 20 59.

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.
Tre personer ingår i samtalstjänst där dessa ingått tystnadslöfte 

samt genomgått utbildning inom själavård.

De som du kan kontakta är:

Helena Axberg Hanna Olofsson

Socionom med hjärta för 

Bengt Åkesson

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.

Gilla oss på 
Facebook!
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2 Sön Gudstjänst

10:00
3 18:00
5 Ons Årsmöte för byggnadsföreningen i 

19:00
9 Sön Gudstjänst med årshögtid i 

10:00
10

19:00
12

19:00
16 Sön Gudstjänst

23 Sön Gudstjänst

10:00
26 Ons Askonsdagsandakt med nattvard i 

19:00

1 Sön Gudstjänst

10:00
5 Tor Årsmöte för byggnadsföreningen i 

19:00
7 Lör Scoutlördag i Nävlinge 10 13

14:00

Spara detta programblad då vi inte annonserar 

nämnvärt i tidningarna. Kika gärna in på försam-

lingens hemsida: www.navlinge-rickarum.se, där 

ser du också eventuella ändringar i programdelen.

Karen slutar som 
pastor i församlingen
Karen Andersson har 

sagt upp sin tjänst som 

pastor och församlings-

föreståndare i försam-

lingen. Sista anställnings-

dag är den 4 februari. 

Fram till den dagen job-

bar Karen på fängelset.

Det blir avslutnings-

gudstjänst den 12 januari 

i Nävlinge missionskyrka.

Kom med 
och upplev 

äventyr 
med oss

Terminsstart Equmenia
i Nävlinge och Rickarum

Barntimmar 25/1 kl. 10.00
Scoutlördag 7/3 kl. 10.00

 Scout 3/2  kl. 18.00
Frekvent 17 /1 kl. 19.00

Välkomna!



Equmenia kyrkan i Nävlinge-Rickarum bedriver en bred barn- 
och ungdomsverksamhet. Här arbetar vi för att alla ska trivas 

och få delta i en meningsfull gemenskap. Välkomna!

Barntimmar
För dig i åldern 3–6 år. Vi träffas och pysslar, 

lördagar 10.00–11.30.
Kontakt: Pernilla Mårtensson, 070-381 20 59.

Scout

måndagar, 18.00–
19.30.
Kontakt Rickarum:
073-313 54 07.
Kontakt Nävlinge: Anne-Louise Wramneby,  
070-237 57 75.

Frekvent – för dig som är tonåring

fredagar 19.00.
Kontakt: Pernilla Mårtensson, 070-381 20 59.

Scoutlördag
Scouting för alla åldrar. 
Tre lördagar per termin 10.00–13.00. 

Kontakt: Patric Sjögren, 070-510 06 36.

Hjälpa till?
Om du är lite äldre tonåring, förälder eller bara 

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.

Bli scout
Vill du vara med och uppleva äventyr 
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 fram-
för allt träffar vi kompisar och har kul. 

Är du 7 år eller äldre – kom med du också!

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 tillsammans är 

cirka 100 medlemmar.
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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 

eller ordförande Bengt Åkesson 070-518 78 07.

Medlemskap 
– för vem?
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 tillsam-

mans vill följa Jesus, för världens skull, dela 

kärlek och låta rätt och rättfärdighet växa.

Vill du veta mer, kontakta ordförande 

Bengt Åkesson (bengt.akesson@live.se eller 

070-518 78 07) eller någon annan du känner i 

församlingen.

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 Je-
sus 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 operson-
ligt 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.

8 Sön Gudstjänst

10:00

14

19:00

21 Lör Equmenias scoutinvigning och 
18:00

22 Sön Gudstjänst

29 Sön Familjegudstjänst

10:00

5 Sön Gudstjänst

10:00
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