Nummer 4 2017 Årgång 39

En annan väg

Foto: Helena axberg

Församlingsbladet utkommer med fyra
nummer per år, varav ett dubbelnummer.

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

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.

Redaktionsgrupp: Lena Olbers,
Marcus Olofsson, Erna och Thore Pehrsson.
Foto: Helena Axberg
Ansvarig utgivare: Bengt Åkesson
Tryck: GL-tryck, Kristianstad
Omslagsbild: Helena Axberg
KONTAKT

Pastor: Karen Andersson, 070-324 13 22, karen.andersson@navlinge-rickarum.se
Ordförande: Bengt Åkesson, 044-32 52 42, 070-518 78 07, bengt.akesson@live.com
Ungdomsledare: Dennis Cederholm, 0766-276226, dennis.cederholm@navlinge-rickarum.se
Nävlinge missionskyrka: Nävlinge 2392, 288 93 Nävlinge
Rickarums missionskyrka: Rickarums Byväg 139, 298 92 Tollarp
2

Foto: Helena axberg

Hemsida: www.navlinge-rickarum.se

Välkommen till
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En annan väg
Foto: Helena axberg

”Jag går på livets väg, jag går på
livets väg” så är en sång jag ofta
sjungit med barnen. ”Där kan allting
hända…” fortsätter den. Det är en
sanning som blir mer och mer sann
ju längre jag lever. Allt kan hända och
allt händer också!

Vi är rätt duktiga på att planera. Vilka
juldekorationer skall vi ha iår? Vart skall vi
åka på semester, vilken utbildning vill jag
läsa, hur skall jag planera trädgården.
Vi gör planer, och det är väl bra. Men
ibland blir det inte alls som planen ville.
Ibland händer det att tiden stannar för
att något hänt som skakar om hela vardagen, kanske hela livet. Livet tar en annan
vändning. Kanske livet tar slut? Där står vi,
mitt på livets väg och tvingas inse, trots välgenomtänkta planer, att nu får vägen bli en
annan än den som var tänkt. Våra planer
håller inte alltid, för att allting kan hända.
Vi har inte kontroll över allt.
Vara trygg på livets väg
Barnens sång fortsätter: ”men jag kan va
trygg. För Gud finns över mig och under
mig, framför mig och bakom mig. Han
omsluter mig på alla sidor.” Det är inte
alltid som jag känner mig så trygg, som
det går att läsa längre fram i detta blad. När
Geoffrey och jag var i det lilla rummet på
flygplatsen och en myndighetsperson inte
alls tänkte låta Geoffrey gå, kände jag inte
någon trygghet men jag visste att jag kunde
lita på att Gud var där. Påmind om alla era
böner här bad jag samtidigt som jag talade.
Till slut kändes det som ett under skedde,
personen ändrade på sig, mjuknade och

vi fick gå. Jo, vi var trygga. senaste tidens
händelser påminner mig om att jag inte har
en aning om hur jag skulle klara livets väg
utan Jesus som alltid finns där för mig. Han
omsluter mig på alla sidor och ger hopp om
liv mitt inelände och ibland död.
Så gott det är ändå, att vi får gå på livets
väg tillsammans! Inte alltid rakt fram eller
som vi hade planerat, men tillsammans
med Jesus och tillsammans med varandra!
Karen Andersson
Pastor i Equmeniakyrkan
Nävlinge-Rickarum
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En oviss framtid väntar Geoffery som sändts tillbaka till uganda.

Geoffreys ofrivilliga
väg till Uganda
Ganska ofta beskriver vi livet som en resa med olika vägval. Vi planerar en rutt
som vi tänker följa. Men så händer det att vi stöter på hinder som gör att vi tvingas ta en annan väg. Kanske en omväg, eller ibland en genväg.

På livets väg kan vi också mötas av olika
överraskningar som vi inte valt och inte
heller kan påverka, t ex sjukdom och
olyckshändelser som tvingar oss att sakta
ner farten och ibland ta en helt annan rutt
än den som var planerad.
En som har fått ändra sin rutt och ta en
annan väg vid mer än ett tillfälle är Geoff4

rey som den 11 oktober blev tvungen att
lämna Sverige för att återvända till Uganda.
Tidigt ta ansvar
Geoffrey växte upp tillsammans med sin
mamma i ett ytterområde av en storstad i
Uganda. Eftersom pappan övergett familjen, fick Geoffrey ta ansvar för att få ihop

pengar till deras överlevnad, vilket visade
sig svårt och slutade med att han blev
utnyttjad av en rik man. När denne sedan
ville bli av med Geoffrey blev han skickad
till Sverige. Där lämnades han ensam på
en bänk i en stad. Han visste inte var han
befann sig, men en person hjälpte honom
till Migrationsverket.
Mycket omtyckt
Efter kontakten med Migrationsverket
med allt vad det innebar av rädsla och oro,
kom han till ett bra familjehem där han
trivdes och kände en trygghet.
Med sitt mjuka sätt blev Geoffrey mycket
omtyckt i skolan. Han kom även i kontakt
med ungdomarna i kyrkan och fick många
kamrater där.
Fotboll har varit viktigt och betytt mycket för Geoffrey och han hade en dröm om
att kunna försörja sig som fotbollsproffs.
Tyvärr blev det bekymmer även på den vägen. Han blev svårt skadad i ett ben under
en match och låg en lång tid på sjukhuset.
Samma dag som han blev utskriven fick
han avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd. Detta gick att överklaga, vilket
också gjordes. Geoffrey fick ett offentligt
biträde, men tyvärr hade han föga hjälp av
honom och det blev ännu ett avslag. Efter
det gjordes anmälan om verkställighetshinder och till slut hamnade hans ärende i
högsta instans, men det blev nej även där.
Alla möjligheter var nu uttömda.
Oviss tillvaro väntar
Utresedatum bestämdes, men när det var
dags hade Migrationsverket inte alla papper från ambassaden klara och datumet
flyttades fram, något som hände vid flertal
tillfälle. När Migrationsverket så småning-

”Att byta ett ord eller två gjorde det lättare att gå.” En strof ur
dikten ”Människors möten” av Hjalmar Gullberg.

om hade fixat alla handlingar som behövdes blev det bestämt att Geoffrey skulle
resa den 11 oktober.
Ledsagare från församlingen
Med på resan till Uganda var vår pastor
Karen Andersson.
– Jag fick uppdraget av församlingen att
följa med eftersom jag är van att möta och
umgås med människor från olika kulturer,
berättar Karen. Jag har också varit en del i
Kongo och vet lite om hur det kan fungera i
ett afrikanskt land.
När Geoffrey blev skickad från Uganda
till Sverige var han 16 år, nu tre år senare
skulle han komma tillbaka som en vuxen
man. Eftersom myndigheterna inte var
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Geoffery och vår pastor Karen, som följde med då Geoffery avvisades till Uganda.

behjälpliga så behövde han hjälp med
att ordna bostad, skola eller arbete. Han
behövde också kontakt med en församling
där det fanns vänner som han kunde lita på
men det viktigaste var att ordna personbevis och pass, en process som inte är lika lätt
som i Sverige.
På plats i Uganda
– Det var inte självklart att Geoffrey skulle
komma in i landet eftersom han inte hade
pass. Vid gränsen togs han direkt och han
förhördes under en timme. Hade jag som
vit kvinna och tillika pastor inte varit med
kunde det nog slutat illa, berättar Karen.
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– Innan vi reste ner till Uganda tog vi
kontakt med olika organisationer som vi
hade fått tips om. Väl på plats träffade vi
och knöt kontakt med personer som på
olika sätt kunde hjälpa till.
– Vi hittade ett hus där det bodde två
kristna killar. De hade ett rum ledigt som
Geoffrey fick hyra. Vi ordnade också med
ett personbevis och han är nu lovad att
snart ha passet i handen. Allt detta har gått
över förväntan,
Vad händer nu?
Nästa vägbit handlar om skola vilket vi
hoppas och tror snart ska ordna sig.

Hans mål är nu att läsa in och få sin
studentexamen. Drömmen är att sedan läsa
på universitet, förhoppningsvis i Sverige.
Geoffrey vill utbilda sig till något där han
kan arbeta med ungdomar, uppmuntra och
motivera dem att ta hand om sina liv.
Måndagen innan Geoffrey skulle resa
hade vi förböns-och avskedsstund för honom i missionskyrkan, berättar Karen. Det
fälldes många tårar, men det var också en
stund av gemenskap och samhörighet.
Vi tror att Gud ska gå med Geoffrey på
hans fortsatta livsväg, även om han denna
gång blev tvungen att ta stor en omväg.
Det är många som har varit engagerade och
på olika sätt stöttat Geoffrey. Ett jättestort
tack till alla.
Vill ni följa Geoffery och se hur det går
för honom så kan du läsa på hans blogg:
geokad.blogg.se.

Glöm aldrig att
det handlar om
människor

Hur kan vi förhålla oss till utvisningar som
pågår i vårt land just nu?
• De som skickas tillbaka är inte
anonyma siffror, det är människor
av kött och blod som du och jag.
• Bakom varje utvisning finns en
berättelse och varenda en som utvisas
behöver personliga relationer och
praktiskt stöd.
• De som söker vår hjälp förtjänar en
rättssäker behandling.
• Den svenska flyktingpolitiken
behöver ständigt påminnas om
människovärdet.

LIVET
är värt att
UTFORSKA

alphasverige.se

ALPHAKURSEN
För tredje året i rad startar vi Alphakurs
Åtta kvällar och en lördag med start den 24 januari 2018. Anmälan skickas in före den 21 januari
till info@navlinge-rickarum.se eller kontakta Karen Andersson 070-324 13 22
Arr: Equmeniakyrkan, Nävlinge-Rickarum
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Detta har hänt…

Hilding Axbergs barnvälsignelse.

Familjen Kukkine
n-V
nanen medverkad ore på
gudstjänst.

Scouterna medverkade på Södras skogsdag
i Håkanköp.

Rickarums buastafett. Start barnloppet.

Pizzakväll på scout i Nävlinge.

Scoutkväll i Nävlinge.
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Regionsfest på Bosarpsgården den 7/10.

Elin Weman predikar.

Dennis Cederholm hälsas välkommen som
ungdomsledare.

Det är jag
som är
Dennis
Mitt namn är Dennis Cederholm och
jag bor i Kristianstad i ett kollektiv
som heter Södra kollektivet. Att bo
kollektivt innebär gemenskap och en
vardag där vi försöker göra lite mer
för den andre än vad som förväntas.
Här vill vi ha en öppen dörr för alla,
vilket innebär att man får träffa många
nya människor.

Jag växte upp på en gård i Nävlinge som
heter Södergård på Holkabergavägen. Min
far är lantbrukare och mamma är undersköterska. Jag har även en lillasyster. Jag
kan inte klaga, för jag har en helt underbar
familj som stöttar mig med kloka ord och
mycket kärlek. Min familj har alltid tagit
hand om mig och varit rädd om mig.
Två viktiga val
I mitt liv finns det två viktiga vägval. Det
ena är när jag sa ja till Jesus, den andra är
när jag beslöt mig för att gå på en bibelskola
i Mariannelund. Dom två sakerna är anledningen till att jag står här idag. Att säga ja
till Jesus med mitt hjärta har för mig öppnat upp världen på ett annat sätt. Jag kan se
en tydligare mening med min vardag och
varför vi finns till. Jag har fått så mycket av
det. Många nya vänner, en församling som
älskar och ber för mig och mer därtill.

Dennis Cederholm.

Bibelskola
Att gå på bibelskola var ett av dom bästa val
jag gjort i mitt liv. På skolan fick jag vänner
för livet, mycket bra kunskap om Bibeln
och chans att mogna i min tro på ett helt
annat sätt. Jag rekommenderar verkligen
dig som inte vet vad du ska göra med din
tro att gå på bibelskola. Jag rekommenderar verkligen Mariannelunds folkhögskola.
Vill vara en förebild
Varför är jag ungdomsledare? Jo, jag
hoppas att få vara en förebild för dom jag
möter. Jag hoppas att mina erfarenheter i
livet på något sätt kan bidra till något gott
för ungdomarna. Jag vill också visa på vem
Jesus är, och vad han har gjort i mitt liv. Sen
tycker jag det är väldigt roligt att få vara
bland barn och ungdomar.
Dennis Cederholm.
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Lördag 2 december 19.00
Rickarums missionskyrka

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

N OV E M B ER
26

Sön Gudstjänst i smågrupper

DECEMBER
2

Lör Musik i advent – Kom, lyssna och
sjung med i advents- och julsångerna.
Rickarum. 19:00

6 Ons Manskörsövning i Rickarum. 19:30.

Haitigala 2018

Återigen är det dags för den årliga insamlingsgalan. Lördagen den 10 februari kl. 18:00 i Nävlinge missionskyrka. Ungdomar från Nävlinge
och Rickarum står för mat och underhållning,
och tillsammans samlar vi in pengar till behövande. Mer info kommer senare, se hemsidan.
Varmt välkomna! Equmenia i Nävlinge och
Rickarum.

Haitiresan

Under månadsskiftet december/januari
kommer en grupp ungdomar att besöka Haiti
och den skola som vi stödjer där. Denna resa
kommer vara viktig för både ungdomarna och
barnen i Haiti. Inför resan kommer det samlas
in pengar på olika sätt både till resan och till
barnen i Haiti. Efteråt kommer de dela med sig
av sina erfarenheter från resan med oss alla.
Mer info om resan kommer på församlingens
hemsida.
För frågor och funderingar, kontakta Karen
Andersson 0703 -24 13 22

Vi tar Swish.
Se nummer
på sidan 2

7

Tor Styrelsesammanträde i Rickarum.
19:00

9

Lör Luciafest i Rickarum. Ungdomar i
Equmenia, Karen Andersson. 19:00

10

Sön Luciafest i Nävlinge. Ungdomar i
Equmenia, Karen Andersson. 16:00

17

Sön Gudstjänst i Nävlinge. Jo-Anna Axell,
Carin och Christian Holst. Thore
Pehrsson. 10:00

24

Sön Julbön i Nävlinge. 13:30

26

31

Tis Gudstjänst på Annandag jul i
Rickarum. Emma Fredriksson, Karen
Andersson, Joel Wramneby och Albin
Åkesson, Pernilla Mårtensson. 10:00
Sön Ekumenisk nyårsbön i Träne kyrka.
Britt Karlsson. Manskören. 14:00

JA N UA R I
1 Mån Ekumenisk gudstjänst på nyårsdagen

i Nävlinge kyrka. Bengt Åkesson,
Matts Martinsson, Gröt och
skinkmacka.

7

Sön Gudstjänst i Rickarum. Albin Åkesson.
Iris och Thomas Franklin. Pernilla
Franklin. 10:00

10 Ons Styrelsesammanträde i Rickarum.
19:00
14

Sön Gudstjänst i Nävlinge. Karen
Andersson. Maria och Stefan Zentio.
Allis Åkesson. 10:00
11

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 16–18. Lördagar 10–14.
Vi tar emot förbokade gruppbesök, för mer info ring 070-381 20 59.
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19
Vill du
vara med i år
ets
Luciatåg?

Ring Berit Ax
elsson,
073-350522
3 eller
Karin Olsson,
0736-241428
.

Välkommen på ett
traditionellt luciatåg
Lördag den 9 december kl. 19.00

Rickarums missionskyrka

Söndag den 10 december kl. 16.00

Nävlinge missionskyrka

Medverkade: Barn och ungdomar från
Nävlinge och Rickarum. Förutom luciatåg
blir det servering och trevlig gemenskap.
Allt överskott går till Equmenias arbete i
Nävlinge och Rickarum.

Välkommen!

Kom med
och upplev äventyr
med oss
Terminsstart Equmenia
i Nävlinge och Rickarum
Barntimmar 27/1 kl. 10.00
Scout i Nävlinge 26/2
och Rickarum 29/1 kl 18.00
Frekvent 12/1 kl 19.00

Välkomna!

21

Fre Årsmöte för Equmenia Nävlinge och
Rickarum i Nävlinge. 18:30

Sön Gudstjänst i smågrupper

22 Mån Planeringsledarsamling för Equmenia

Nävlinge och Rickarum i Rickarum.
18:30

27

Lör Barntimmestart i Nävlinge. 10:00

28

Sön Gudstjänst i Rickarum. Pernilla
Mårtensson. Alma Åkesson m fl. Elin
Weman. 10:00

29 Mån Scoutstart i Rickarum. 18:00

Tidningskommittén i Rickarum. 20:00

Tis Årsmöte för byggnadsföreningen i
Nävlinge. 19.00

30

F E B RUA R I
4

Sön Gudstjänst i Nävlinge. Karen
Andersson. Pernilla Sjögren. Bengt
Åkesson. Församlingens årsmöte.

8

Tor Styrelsesammanträde i Rickarum.
19:00

10
11

Lör Haitigala i Nävlinge. 18:00
Sön Gudstjänst i smågrupper

14 Ons Askonsdagsandakt med nattvard i
Tureholmskyrkan, Sösdala 19:00
18

Sön Gudstjänst i Rickarum. Karen
Andersson, Elin Weman. Inger
Premberg. 10:00

25

Sön Gudstjänst i Nävlinge. Karen
Andersson, Marie Larsson. Thore
Pehrsson. 10:00

26 Mån Scoutstart i Nävlinge. 18.00

M A RS
3

Lör Pensionärsfest i Rickarum. 14:00
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Equmenia Nävlinge och Equmenia
Rickarum ansvarar för Equmeniakyrkan
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,
Eva Larsson 073-447 41 16.

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,
Hanna Olofsson (Nävlinge) 070-603 40 40.

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.

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 ca 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 Oscar Axberg, 070-604 66 57
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 framför allt träffar vi kompisar
och har kul.
Är du 7 år eller äldre
– kom med du också!

PROGRAM

Kan man lita
på media?
Elisabeth Sandlund
talar om medias roll
och trovärdighet
Rickarums
missionskyrka den
6 mars kl 19:00
Elisabeth Sandlund är en svensk
journalist, författare, ledarskribent och opinionsredaktör
på tidningen Dagen. Hon medverkar också regelbundet som
paneldebattör i radions P1.
Elisabeth Sandlund har tidigare
varit ekonomijournalist på Svenska
Dagbladet och redaktionschef på
Kyrkans Tidning.
Arr: Äsphults församlingen
och Equmeniakyrkan
Nävlinge-Rickarum

4

Sön Gudstjänst i Nävlinge. Pastorskandidat från THS, Anette Olofsson.
Hanna Olofsson. Insamling till
pastors- och diakoniutbildningen.
10:00

6

Tis Föredrag med Elisabeth Sandlund i
Rickarum tillsammans med Äsphults
församling. 19:00

8

Tor Årsmöte för byggnadsföreningen i
Rickarum. 19:00

10

Lör Equmenias scoutinvigning och
försäljning i Rickarum. 18:00

11

Sön Gudstjänst i smågrupper

18

Sön Ekumenisk gudstjänst i Rickarum
tillsammans med Djurröd. Britt
Karlsson, Karen Andersson,
Träne-Djurröds kyrkokör och kören
Stämning. 10:00

21 Ons Styrelsesammanträde i Rickarum.
19:00
25

Sön Gudstjänst i Rickarum. Dennis
Cederholm. Karen Andersson. 10:00

30

Fre Långfredagsgudstjänst i Nävlinge.
Karen Andersson, Hanna Olofsson.
10:00

A PR I L
1

Sön Påskdagsgudstjänst i Odalkyrkan,
Kristianstad. Sven-Ove Svensson,
Karen Andersson, Odal gospel.
16:00

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.
Besök församlingens hemsida

www.navlinge-rickarum.se
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