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Tänk om
– omtanke
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Träffpunkt Nävlinge
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Namnbyte!

Nävlinge-Rickarums missionsförsamling byter nu namn till Equmeniakyrkan Nävlinge-Rickarum.

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.

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
Nävlinge missionskyrka: 044-821 20, Nävlinge 2392, 288 93 Nävlinge
Rickarums missionskyrka: 044-32 51 33, Rickarums Byväg 139, 298 92 Tollarp
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Tänk om – omtanke

Tänk om Lilly inte hade varit villig att ha
söndagsskolan. Hur annorlunda hade
livet blivit för barnen som hos henne lärt
känna Jesus? Vars tro på Jesus burit dem
och hjälpt dem genom livet. Tänk om du
blivit född i Haiti? Då kanske du hade
varit hungrig, utan utbildning och utan
framtidstro?
Tänk om du skulle börja hjälpa till på
Almas någon gång i månaden? Det finns
många ”tänk om” som har olika stor påverkan på omtanken vi har.
Tänk om Jesus hade ångrat sig när han
kände ångest och blev misshandlad till
döds. Tänk om Jesus inte hade besegrat döden och uppstått igen! Den största omtanken om mänskligheten, kärleken hade inte
blivit synlig och inte nåbar för oss då. Tänk
att Han gjorde det! Tänk att vi firar påsk
varje år. Tänk att kärleken finns där för oss
alla att få ta emot om vi vill tro.

Foto: Helena Axberg

Tänk om om inte hade varit… Så sa
min mamma ibland när jag som tonåring diskuterade eller försökte prata
mig ur något jag inte ville. Ja, tänk om
jag skulle ringa när jag kom att tänka
på att en vän kanske skulle bli glad för
ett samtal. Tänk om jag skulle baka
den där kakan och gå till en bekant
med som jag vet skulle bli glad över
ett samtal. Tänk om jag skulle göra
allt det där jag kommer att tänka på,
men det blir liksom inte av. Omtanken
förlorar all sin mening då.

Min bön är att omtanken får bli mer synlig i mitt liv. Att många av mina ”tänk om”
blir omtanke som märks i ett samtal, ett
besök, någon arbetstimme på Almas eller
vad det nu kan vara? Vill du vara med och
låta din omtanke, på det sätt som passar
dig, synas. Jag tror att vi tillsammans kan
göra Jesu kärlek till oss synlig i omtanke vi
visar varandra.
Karen Andersson
Pastor i Equmeniakyrkan
Nävlinge-Rickarum

Besök församlingens hemsida

www.navlinge-rickarum.se
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Foto: Erna Pehrsson

Lilly Svensson som fyller 94 år i april är församlingens äldsta medlem.

Lilly Svensson
En eftermiddag hos Lilly Svensson är mycket givande. Man går därifrån mätt av
alla Lillys goda hembakta kakor och tacksam för ett trevligt samtal.

Lilly föddes och växte upp på en gård i
Harastorp, den gård där barnbarnet Johan
med familj nu bor. Hon var yngst av nio
syskon. Lilly gifte sig med Sven Svensson,
de köpte en gård i Forshult cirka en kilometer från hemmet. 1955 föddes tvillingarna
Ann-Louise och Ingvar.
När gick du med i missionsförsamlingen ?
Jag var 18 år när jag gick med i missionsförsamlingen, jag har alltså varit med i 76 år.
Men du hade förstås varit med i den
kristna verksamheten innan dess?
Ja, jag började i söndagsskola i Forshult när
jag var ganska liten. Jag tyckte det var så
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roligt, jag längtade till söndag hela veckan
och frågade ofta mor om det inte var söndag snart.
Vid ett tillfälle där hemma frågade
min mor ”vad pratar ni om i söndagsskolan?” Jag var lite blyg och där fanns fler
människor i rummet, så jag svarade ”det
kan jag berätta sen.” Då sa mor ”du skall
aldrig skämmas för att berätta om Jesus.”
Den uppmaningen fastnade och det har för
mig varit viktigt hela livet.
När det startades söndagsskola i Djurröds missionshus började jag där och
slutade inte förrän min egna barn slutade,
eftersom jag blev lärare. En viktig uppgift
som jag älskade.

Hur var det med konfirmationsundervisningen, hade ni det i missionshuset?
Nej jag läste för prästen och konfirmerades
i kyrkan när jag var 13 år.
Var träffades ni ungdomar annars?
Det fanns en ungdomsförening och vi hade
möte på lördagskvällarna. Dessa möten
avslutades alltid med bön på knä. Sen hade
vi förstås utbyte med ungdomar i andra
församlingar också. Detta var början på
SMU eller som det heter i dag Equmenia.
Tiderna ändras, var det bättre förr ?
En del kanske, det var fler ”regler” för hur
man skulle vara, vad man fick och inte fick.
Jag har levt i en tid då både samhället och
även kyrkan har utvecklats och förändrats.
Både i positiv och negativ bemärkelse.
Men det viktigaste är relationen med
Gud. Gud är samma Gud nu, som när jag

gick i söndagsskolan. Tron på Gud har
varit en trygghet som burit mig genom
hela livet.
Vad har församlingen betytt för dig och hur
tänker du på framtiden?
Församlingen har varit som en familj med
en god gemenskap. Själv är jag gammal,
men det finns en aktiv ungdomsskara. Det
ger framtidshopp.
När jag sagt tack till Lilly och åker därifrån
tänker jag på hur många vi säkert är som
gått i söndagsskola i Djurröd och kan minnas minns när ”tant Lilly” på ett spännande
sätt, ibland med hjälp av flanellografbilder, förklarade bibelns berättelser för oss.
Kunskap och upplevelser som vi burit med
oss i livet.
Erna Pehrsson

Familjedag på Bosarpsgården
Söndagen den 25 september kl 10–16
Spänning, fart och mycket skratt blir det när Mr Goran kommer på besök. Det kan bli trolleri, ballonger, jonglering mm. Mr Goran är en erfaren barnunderhållare som även är Sveriges störste certifierade
ballongartist. Med snabba fingrar skapar han ballongkonst på högsta nivå.

Hajk från lördag • Fika • Gudstjänst • Lunch
En dag för barn, ungdomar, vuxna och alla som vill.
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Foto: Torkel Edenborg

Thore och Erna Pehrsson i Almas Secondhand och Café.

Almas Secondhand & Café
Bredvid missionskyrkan i Nävlinge ligger Almas. Vad är Almas och vem äger
det och vad gör man där?

Initiativtagaren Pernilla Mårtensson säger:
”Jag upplevde att det skulle va värdefullt
med ett ställe dit man kunde komma, sitta
ner och umgås över en kopp kaffe. Det var
anledningen till att föreningen Träffpunkt
Nävlinge bildades (den är politiskt och
religiöst oberoende).
Vi hyrde den gamla affären där vi även
öppnade secondhand butik. Tanken var
också att överskottet skulle skänkas till
välgörenhet”. Vilket det också har gjort.
Varför kallas butiken Almas?
En kvinna som ägde den gamla affären för
länge sedan hette Alma, så det blev bara na6

turligt att kalla det ”Almas.” 2014 flyttades
verksamheten till huset bredvid missionskyrkan, där det fanns lite mer plats. Sommaren blev intensiv, det var många som
hjälptes åt med att få huset i ordning. Det
målades, sattes upp inredning, packades,
packades upp och allt som behövdes för att
få huset i ordning till nyöppningen den 1:a
september.
Överskottet från Almas går till hjälpverksamhet, vart har pengarna skickats ?
Else Jakobsson berättar att hon några år
tidigare, via en vän, kommit i kontakt med
en skola på Haiti.

Foto: Erna Pehrsson

Välkommen in
att fika, handla i
butiken eller prata
en stund.
Almas har öppet
måndagar 14–20
och lördagar
10–14.
Stammisar gillar att fika på Almas Secondhand & Café.

Hon åkte dit och besökte skolan och såg
då det enorma behov som fanns där. Det
har gjorts många insamlingar för att hjälpa
till så att barnen på skolan kan få mat och
en bra undervisning. Överskottet från
Almas har skickats till skolan.
Är behovet fortfarande lika stort där ?
Absolut – om inte ännu större än tidigare.
Arbetslösheten är mycket stor vilket gör
att många föräldrar inte ens har råd att ge
barnen mat eller betala skolavgifter.
Vad gör ni med sådant som inte går att
sälja, det måste bli en del över?
Kläder som inte säljs går en stor del via
min bror till Vitryssland och Litauen.
säger Else. Där är behovet av både kläder
och andra förnödenheter stort, både hos
privatpersoner, på barnhemmen och även
på sjukhusen.
Sedan har en del församlingar i närheten
en verksamhet de kallar Riviga damer. De
tar emot lakan och dukar och river remsor
som sedan kan användas till förband. De
textilier som man inte kan ha till något
annat blir verkstadstrasor som säljs.
Lasse Andersson som har erfarenhet
från secondhandverksamhet började un-

der hösten att hjälpa till med Almas. Han
är med och organiserar arbetet.
Lasse vad är bra med Almas?
Jag tycker det är fantastiskt att vi kan ha en
sådan verksamhet ute på landet. Det är inspirerande att se hur givmilda människor
är och att de ger oss förtroende att förvandla begagnade varor till hjälpverksamhet.
Dessutom får det bli en social gemenskap för många i byarna runt om.
Det vi kan bli bättre på är att tala om
att vi finns. Almas skulle kunna bli ett utflyktsmål för många i vår bygd, en naturlig
samlingspunkt för människor i byn och en
viktig resurs för att få fram hjälp till nödlidande. För att klara detta måste vi bli fler.
Fler som hjälper till med arbetet, fler som
ger saker och pengar, fler som kommer hit
och trivs hos oss. Helt klart en utmaning.
När man jobbar på Almas får man inget
betalt, men gratis fika.
Därför vill vi uppmana dig som har tid
och lust, att hjälpa till på ett eller annat sätt.
Ta kontakt med Pernilla Mårtensson Tel.
070-381 20 59 eller Lasse Andersson Tel.
076-526 38 92.
Erna Pehrsson
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Foto: Markus Olofsson

Anna Jönsson, en av ledarna på barntimmarna i Nävlinge.

Full fart i kyrkan

Det är en lördag i februari, klockan närmar sig 10 och vid Nävlinge Missions
kyrka stannar bil efter bil på parkeringen. Det är dags för barntimmarna och
denna liksom många andra lördagar är det full fart i kyrkan.

Några föräldrar dröjer kvar en stund, men
till sist är det bara barnen och deras ledare.
När alla lekt av sig en stund så är det dags
för samling. Kuddarna tas fram och man
sätter sig i en ring.
Upprop
Matilda som är en av ledarna börjar med
uppropet för att se vilka som egentligen är
här. Det är 12 barn och fem ledare på plats
och då är ändå inte alla där idag. Barnen
är mellan tre och sex år gamla, så det är
en pratglad skara som samlats. Pernilla
fortsätter med en andakt. Idag berättar hon
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om Jesus första under, när han förvandlade
vatten till vin på ett bröllop. Barnen har
full koll på hur ett bröllop går till, att det
skrattas, pussas, kramas och äts tårta. De
får också hjälpa till att hämta vatten i köket
för att fylla kannan som Pernilla plockat
fram. När den är full får de som vill smaka
av vattnet som helt plötsligt förvandlats till
röd saft.
Fika
Nästa aktivitet är fika. Några barn får
hjälpa till att förbereda fikat och sen stå i
”kiosken” när det ska serveras. Medan fikat

Foto: Markus Olofsson

Barntimmar:

Lördagar 10–11.30 i Nävlinge Missionskyrka.
Kontakt Pernilla Mårtensson 0703-81 20 59
eller Eva Larsson 0734-47 41 16
Höstterminen börjar den 1:e oktober och
barn som fyller minst 3 år under året är
välkomna.

förbereds så är det fri lek för de andra och
jag passar på att ställa lite frågor till barntimmebarnen. De flesta sitter på golvet på
kyrktorget och leker med de framtagna
leksakerna. Matilda och Ester bygger med
lego, och de berättar att lek, pyssel, fika, ja
allt är roligt med barntimmarna. I en annan hörna kör Melker runt med en av alla
traktorer som finns bland leksakerna. Han
håller med om att allt är roligt och han gillar att få springa runt och gunga gunghäst.
Dagens pyssel
När det hembakade fikat ätits upp så är
det dags för dagens pyssel. Eftersom ”Alla
hjärtans dag” är i antågande, så är det ett
hjärtligt tema för dagen. Ett handtryck i
form av en blomma kompletteras med en
stjälk av piprensare. Därefter dekorerades
det med hjärtan efter tycke och smak,
stilarna varierade och alla blev fina.
Förmiddagen avslutades med en stund
inne i kyrksalen där ett ljus tänds för vart
och ett av barnen. Samtidigt droppar föräldrarna in igen för att hämta barnen och
barntimmarna är slut för den här gången.
Ledare
För ledarnas del så planeras nästa gång
innan det är dags att åka hem. I gruppen
finns både de ledare som varit med över 20
år och några yngre. Anledningen till att de

Pernilla Mårtensson fikar med barnen.

vill vara ledare är att det är så roligt att umgås med barnen och att göra något för byn.
Det är extra roligt att se att de som själva
varit barntimmebarn nu kommer tillbaka
med sina barn.
Marcus Olofsson

Välkommen
till

Församlingsdag

2016
Talare: Marcus Olsson
Tid: 24 apr, kl 11-17
Plats: ÅhusGården

arr: equmeniaskyrkans församlingar i nordöstra skåne
anmäl dig till:
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Vinte
Polisens presstalesperson

Ewa-Gun Westford vårtalar
Fira 1 maj med oss. Manskören sjunger in
våren på Rickarums skolgård 18.00
Efter vårtalet blir det servering
i missionskyrkan där Ewa-Gun
Westford kåserar om sitt spännande

Välkomna!
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Foto: Ulrika Bergström

liv som polis.

Foto: Helene Ljunggren
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Tor Ekumenisk skärtorsdagsmässa i
Äsphults kyrka. 19.30

25

Fre Långfredagsgudstjänst i Rickarum.
Karen Andersson. Manskören. 10.00

27

Sön Uppståndelsegudstjänst i Rickarum.
Samling vid skolans parkering.
Fackeltåg till kyrkan. Gudstjänst och
frukost. 07.00

27

Sön Gemensam påskdagsgudstjänst
i Odalkyrkan, Kristianstad. Karen
Andersson. Odalkören.16.00

29

Tis Styrelsen sammanträder. 19.00

A PR I L

Haitigalan
2016

3

Tack alla som på olika sätt deltog på Haiti
galan i Nävlinge Missionskyrka, både
arrangörer och besökare. Tillsammans
samlade vi in 40 460 kr som går oavkortat
till behövande på Haiti. För mer info, se
www.navlinge-rickarum.se\internationellt.
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Sommarläger
Den 1-6 augusti åker
scouterna från Nävlinge och Rickarum på
regionsläger för Skåne
och Blekinge. Kom
gärna och hälsa på oss
på Gamla Boo vid Ringsjön utanför Höör.

Sön Gudstjänst i Nävlinge med
scoutinvigning. Karen Andersson.
Sång av ungdomar. Christer
Axelsson. 10.00

6 Ons Samling för nattvardstjänare i
Nävlinge. 19.00

Tor Rickarums byggnadsförenings
årsmöte. 19.00

10

Sön Ekumenisk gudstjänst med Djurröd
i Rickarum. Britt Karlsson. Karen
Andersson. Träne-Djurröds kyrkokör
och kören Stämning. Mikael
Premberg. 10.00

17

Sön Gudstjänst i Nävlinge. Marcus
Fröding. Syskonen Åkesson. Hanna
Olofsson. 10.00

20 Ons Manskörsövning i Rickarum. 19.30
22

Fre Vårbrasa i Nävlinge. 19.00

24

Sön Gemensam församlingsdag på
ÅhusGården. Marcus Olsson, se
sidan nio i detta blad.

26

Tis Styrelsen sammanträder. 19.00

29

Fre Vårbrasa i Harastorp.18.30
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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:

Karin 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.

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.

Almas
secondhand & Cafe – Nävlinge
Gilla oss på
Facebook!

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 kl. 14–20. Lördagar kl.10–14
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PROGRAM

MAJ

Se nummer på sidan 2

1

Sön Manskören sjunger in våren på
Rickarums skolgård. Eva-Gun
Westford vårtalar. 18.00

8

Sön Gudstjänst i Nävlinge. Karen
Andersson. Linnea Axelsson. Thore
Pehrsson. 10.00

10

Tis Nävlinge Byggnadsförenings
styrelse. 19.00

15

Sön Gudstjänst i Rickarum. Pernilla
Franklin. Himlakulbandet. AnneLouise Wramneby. 10.00

18 Ons Samling i Rickarum för
gudstjänstledare. 19.00
22

Sön Ekumenisk gudstjänst på Slätthults
hall. Karen Andersson. Britt Karlsson.
Manskören och gemensamma
sångare. Nattvard. Medtag
kaffekorg. 08.00
Tor Styrelsen sammanträder. 19.00

26

Söndagen den 28 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
20 augusti till bankgiro 163-2017.
Anmälan på plats samma dag 400:-

29

Sön Gudstjänst i smågrupper.

JUNI
1 Ons Manskörsövning i Rickarum. 19.30
5

Sön Gudstjänst i Nävlinge. Karen
Andersson. Emma och Linn
Svensson. Erna Pehrsson. 10.00

12

Sön Ekumenisk gudstjänst i Kyrkans skog,
Brostorp. Manskören. Bengt Åkesson.
10.00

19

Sön Gudstjänst i Rickarum. Karen
Andersson. Hanna Olofsson. Peter
Åkesson. 10.00

20 Mån Tidningskommittén i Rickarum. 19.00
26

Sön Gudstjänst i smågrupper.

Arrangör Equmenia Rickarum
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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 mycket ute 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, 073-434 50 80
Bankgiro: 163-2017.

Spara Församlingsbladet
Vi annonserar inte längre om våra gudstjänster i de lokala tidningarna. Därför
ber vi er att spara detta programblad
eller kika in på församlingens hemsida.
www.navlinge-rickarum.se.

Medlemskap – för vem?
Equmeniakyrkan Nävlinge-Rickarum vill
vara en kyrka där du på ett äkta och ärligt
sätt kan få höra om och söka dig närmare
Jesus Kristus. Vi vill erbjuda en gemenskap
där du kan växa till i tron på Honom.
Församlingen välkomnar som medlem
var och en som bekänner Jesus Kristus
som Herre. Medlemskap handlar inte om
att man är färdig som kristen eller har en
perfekt tro.
Medlemskapet handlar om att säga ja
till det sammanhang som bibeln beskriver
som platsen där den kristna gemenskapen
finns, växer och utvecklas.
Vill du veta mer, kontakta pastor Karen
Andersson (karen.andersson@navlingerickarum.se eller 070-324 13 22) eller
någon annan du känner i församlingen.

PROGRAM
JULI
3

Sön Gudstjänst i Nävlinge. Erica Eliason.
Anette Olofsson. Göran Axberg.
10.00

17

Sön Gudstjänst i smågrupper.

24

Sön Ekumenisk gudstjänst i Axelboda hos
Else och Bengt Jakobsson. Christer
Frostensson. Karen Andersson. Bengt
Jakobsson. 14.00

31

Sön Gudstjänst i Rickarum. Karen
Andersson. Helén Ljunggren. Pernilla
Franklin. 18.00

AU GUSTI
7

Sön Gudstjänst i Nävlinge. Isac Gillsjö.
Maria och Stefan Zentio. Lars
Andersson. 10.00

10 Ons Manskörsövning i Rickarum. 19.30
14

Sön Gudstjänst i Rickarum. Bengt
Åkesson. Manskören. Bengt Olbers.
10.00

21

Sön Gudstjänst i smågrupper.

24 Ons Nattvardsandakt med bibelsamtal i
Nävlinge. 18.00
28

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.

Sön Gudstjänst på skolgården i Rickarum.
Byastafetten. Karen Andersson.
Pernilla Sjögren. Oscar Axberg.
11.00

S E PT E M B ER
4

Sön Gudstjänst i Nävlinge. Karen
Andersson. Elin Weman. Anders
Mårtensson. 10.00

Besök församlingens hemsida

www.navlinge-rickarum.se
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SPONSORER
044-822 55

SALOMONSSONS VÄXTER AB
044-32 50 01

Nävlinge
044-821 00

ANDERSSONS LANTHANDEL
Rickarum
Sedan 1920
044-32 50 15

070-618 26 50

070-767 06 30

Allt inom el
044-244244

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

www.navlinge-rickarum.se

