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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 fyra 
 nummer per år, varav ett dubbelnummer.

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

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

Rickarums missionskyrkas  
byggnads förening: 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: 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
Nävlinge missionskyrka: Nävlinge 2392, 288 93 Nävlinge
Rickarums missionskyrka: Rickarums Byväg 139, 298 92 Tollarp
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När jag öppnar kuvert så brukar jag ta 
en kniv och sprätta upp det fint. Det är 
inget jag särskilt tänker på, jag bara 
brukar göra så. Men när jag ser någon 
sätta fingret i kuvertet och drar så det 
blir söndertrasat, kan jag inte låta bli 
att tänka på att det går att göra snyg-
gare. Då ligger det plötsligt en vär-
dering i något så obetydligt som hur 
man öppnar ett kuvert. Var kommer 
det ifrån, undrar jag? 

När jag var liten såg jag ofta pappa sitta vid 
sitt stora skrivbord, ta fram den fina brevk-
niven och fint sprätta upp kuverten han fått 
med posten. Jag har läst på lite om vanor 
och förstått att vi präglas mycket av det vi 
är med om som barn. Min pappa sprättade 
kuvert, nu gör jag det. Jag brukar göra så för 
att jag är präglad så sen jag var barn.  

När jag är inne på vanor, fortsätter jag 
tänka på vanor som inte är så triviala som 
hur man sprätter upp ett kuvert. Vanor som 
gör något med oss, som påverkar oss och 
andra. En del positiva andra negativa. Hur 
gör vi med vanorna vi vill bli av med? Vi 
är ju många gånger präglade av detta sen 
barn domen. Går det att ändra på? Hur gör 
vi med alla idéer om goda vanor vi säkert 
alla får lite nu och då, som hur vi skall äta 
eller träna eller jobba eller nya projekt, så 
att de blir av och framförallt blir bestående?  

Jag tror på att vi människor, präglade av 
det vi är på olika sätt, ändå är fria och har 
förmåga att ändra på vanor, att lägga till 
nya, goda vanor. Det krävs en hel del för att 
det ska hända. Men det går! En sak i taget, 
och i gemen skap där vi hjälps åt, så går det  
lättare.  

En vana jag behöver kämpa med ibland 
är att ta mig tid för stillhet, att läsa Bibeln 
och be varje dag. Det är så tydligt i mitt 
vardagsliv att när det fungerar, känns Jesus 
nära och verklig och samtalet blir enkelt. 
Och när det då krisar på något sätt i livet, 
så är samtalet med Honom självklart och 
jag är inte ensam. Jag mår bättre då och 
samtidigt är det som om jag lättare ser vad 
andra omkring mig behöver. Det är en vana 
som leder till flera bra saker.  

Precis som jag brukar sprätta kuvert med 
kniv, vill jag kunna säga att jag brukar ha 
gäster på söndagsmiddag. Det är en av de 
vanor jag sätter upp som ett personligt mål 
att återta denna höst. Kanske du som läser 
detta vill komma till mig en söndag, så får 
vi prata med varandra om vanor vi har och 
vill skapa?  

Karen Andersson 
Pastor i Equmeniakyrkan  

Nävlinge-Rickarum
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Har du några goda 
vanor…
Jag har nog inga speciella vanor, tänker du kanske om du får den frågan. Men 
alla har vi vanor som till exempel att borsta tänderna och tvätta sig var dag, läsa 
tidningen, göra morgongymnastik, äta havregrynsgröt till frukost och allt det 
där andra vi bara gör.

Vissa vanor är inte så generella utan det 
kan vara något som bara du gör. En hel del 
av dessa vanor kan göra livet lättare och 
mer meningsfullt för både dig själv, men 
även för andra. 

I vår smågrupp samtalade vi om detta 
och jag bad alla berätta om en bra vana som 
de har och vad den betyder för dem, men 

också om den betyder något för andra.
En av deltagarna hade för vana att alltid 

gå en runda med hunden varje morgon 
och då titta till sina får. ”Har man djur så 
har man ett ansvar att se till att de mår bra.” 

En annan berättar om en vana som kan 
betyder mycket för andra. Det är att höra 
av sig till andra vid sjukdom, ensamhet 

– Varje morgon läser jag bibeln och ber, berättar en i deltagare i gruppen, det ger mig en trygghet inför dagens uppgifter och 
olika möten med människor.
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och andra jobbiga tillfällen i livet. ”Det är 
aldrig fel att visa omtanke om andra.”

Någon beskriver sin vana att alltid försö-
ka bemöta andra människor med vänlig-
het, oavsett om det är en stressad sköterska 
på vårdcentralen, kassörskan i affären, en 
tiggare eller en någon okänd person. Ett 
leende och vänligt bemötande kan betyda 
mycket och oftast får man ett leende tillba-
ka. ”Om jag vill bli vänligt bemött jag bör 
jag själv möta andra vänligt.” 

–Varje morgon läser jag bibeln och ber, 
berättar en i deltagare i gruppen, det ger 
mig en trygghet inför dagens uppgifter och 
olika möten med människor.

En annan flikar in att han brukar läsa 
dagens bibelord i sin mobiltelefon. En bra 
vana tyckte alla.

Vanor och rutiner är viktiga
Vid ett annat tillfälle intervjuade jag Karin 
Olsson, lärare för nyanlända, om detta med 
vanor.

Karin menar att vanor och rutiner är 
viktiga för de som kommer nya till vårt 
land och inte känner till hur vårt samhälle 
fungerar. Det skapar en struktur som kan 
hjälpa till att ge trygghet i tillvaron, för 
människor som är vilsna och rotlösa.

För sin egen del säger Karin att det är 
viktigt att gå ut och röra på sig och njuta av 
naturen en stund varje dag. Det är viktigt 
att ta hand om både kropp och själ!

En vana Karin har är därför att, om 
möjligt, gå till kyrkan varje söndag. Det har 
hon lärt av sina föräldrar som liten. 

Att få sitta ner utan krav på att prestera 
något, koppla bort tankeverksamheten och 
bara ta in av det som ges i en gudstjänst är 
en god vana, något att rekommendera!

Erna
En god frukost är en riktigt bra vana.

Välkomna till fest, 
uppbyggelse, inspiration 

och nya insikter 
– inåt och utåt!

GUD GÖR 
NÅGOT NYTT!

7 OKTOBER BOSARP LÄGER- OCH KURSGÅRD
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Jamboree17
I början av augusti åkte 15 scouter och ledare från Nävlinge och Rickarum till 
Rinkabyfältet utanför Kristianstad för att vara med på scoutlägret Jamboree17, 
ett läger för alla scoutförbund i Sverige. 

11 000 scouter från totalt 29 länder skapa-
de tillsammans ett åtta dagar långt läger 
fyllt med mycket aktiviteter och fantastiska 
upplevelser. Alla dagar såg olika ut, men 
Linnea Edenkrantz har beskrivit hur en 
typisk dag kunde se ut.

Dagen börjar med att några måttligt 
morgonpigga scouter går upp för att fixa 

frukost med mottot ” alltid redo” nära till 
hands. Efter bara någon timme är hela Jam-
boreen vaken och man kan känna lukten 
av rök, höra entusiastiska scoutrop och se 
stora grupper av scouter spatsera förbi från 
hela Rinkabyfältet. Förmiddagen är fylld 
med matlagning och aktiviteter.

Utmanarhubb
På utmanarhubben testar vi på allting från 
karate till tipsrundor och diskussions-
grupper. Vid lunchtid samlas vi alla bland 
träden vid hängmattorna för att äta en 
näringsrik måltid. Det är alltid mycket prat 
och skratt. 

Vi bygger upp vår lägerplas som ska bli vårt hem de närmaste åtta dagarna.
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Näst på listan är så klart några varv på 
hinderbanan för dem med överskottsen-
ergi och sedan någon form av större akti-
vitet där vi både får träffa nationella och 
internationella scouter. Därefter drar vi 
hemåt för att laga kvällsmat och sen bär 
det av igen till lägerbål eller en konsert. 

Karaoke och fika
Vid niotiden så är det karaoke och fika 
som gäller och därefter en nattspårning 
eller ytterligare ett band som uppträder 
vid ”stora scenen” och sjunger svenska 
sommarlåtar som alla känner till. 

Vid tolvtiden är vi tillbaka vid tälten, 
den låga musiken som spelar någonstans 
i fjärran och de tunga andetagen som 
hänger kvar i luften. 

Tack! 
Det är vi, Scouter från Equmenia Nävlinge och 
Rickarum, som varit på Jamboree17. För att finan-
siera lägret har vi samlat in pengar, bland annat 
genom att plantera granplantor och grilla korv. Vi vill 
tacka alla som hjälpt oss, både privatpersoner och 
företag. Ett speciellt tack vill vi rikta till Sparbanken 
Göinge i Vinslöv.

Hinderbanan var kul men jobbigt.
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Equmenisk gudstjänst i kyrkans skog i Brostorp.

Invigning av grillplats i Nävlinge.

Hajk Spånkulla.

Sommarloppis på Almas Secondhand i Nävlinge.

Vårbrasa i Nävlinge

Walla Carlsson vårtalar på Rickarums skolgård 1 maj.

Detta har hänt…
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Hjärtasjön 17
Sommarens läger för Spårare och Upptäckare var 
Hjärtasjön 17, strax utanför Lönsboda. Av cirka 60 
scouter på lägret, var vi 15 scouter och ledare från 
Nävlinge och Rickarum som deltog. Upptäckarscout-
en Lovisa Edenkrantz, 11 år, från Rickarum berättar 
här från lägret.

Varför ville du åka på lägret?
– Jag gillar att åka på läger för då känner jag 
att jag inte behöver spela vid datorn utan 
då spelar jag i verkligheten. Det är mycket 
mer utmaningar.

Hur har det varit på lägret?
– Det har varit jätteroligt. Det som var 
roligaste var när vi åkte till det stora lägret 
och jag fick träffa min syster och alla de 
andra stora scouterna. Det var mycket mer 
aktiviteter där. På det ”lilla lägret” tyckte 
Lovisa att det roligaste var att hon fick vara 
med sina kompisar och alla andra.

Vad har ni 
gjort på 
lägret?
Vi har satt upp tält, satt upp kök, badat 
och besökt det stora lägret Jamboree17 i 
Rinkaby.

Vad vill du säga till de som aldrig varit på 
läger?
De borde testa på det innan de säger att det 
är tråkigt, för det är jättekul. 

Vill du åka på fler läger?
Ja, helst stora läger som är långa.

Lovisa Edenkrantz, Rickarum.
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Nu är det dags för folkfesten som drar 1500 
personer till Nävlinge. Startplatserna blir 
snabbt fulltecknade, så anmäl dig därför 
redan nu, dock senast den 1 november.

Vi ser gärna fler kvinnliga tävlande.

Mer information:  
Anders Nilsson 0709-24 95 64,  

Johan Mårtensson 0768-79 45 35

Närliggande företag ställer ut.

LRF:s 

Traktor-race  
i Nävlinge 
den 11 november kl. 11.00

Equmenia  Nävlinge säljer korv och fika.

ALPHAKURSEN

LIVET
är värt att
UTFORSKA
alphasverige.se

För tredje året i rad startar vi Alphakurs
Åtta kvällar och en lördag med start i februari 2018. Anmälan skickas in före den 25 januari till  

info@navlinge-rickarum.se eller kontakta Karen Andersson 070-324 13 22

Arr: Equmeniakyrkan, Nävlinge-Rickarum
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AUGUSTI

 26 Lör Musikcafé i tältet vid skolan i 
Rickarum. 18.30

 27 Sön Byastafetten i Rickarum. Albin 
Åkesson, Karen Andersson med flera. 
11.00

 28 Mån Scoutledarplanering för Equmenia 
Nävlinge och Rickarum i Nävlinge. 
18.30

SEPTEMBER

 3 Sön Gudstjänst i Nävlinge. Karen 
Andersson. Pernilla, Agnes och Olof 
Sjögren. Lars Andersson. 10.00

 4 Mån Scout startar i Nävlinge och 
Rickarum. 18.00

 6 Ons Manskörsövning i Rickarum. 19.30

 10 Sön Gudstjänst i Rickarum. Karen 
Andersson. Manskören. Anne-Louise 
Wramneby. 10.00

 13 Ons Styrelsesammanträde i Rickarum. 
19.00

 17 Sön Gudstjänst i smågrupper. 10.00

 21 Tor ”Fem vanor som förvandlar” Samtal 
med bibel och kvällsmat i Nävlinge. 
18.00

 24 Sön Ekumenisk gudstjänst i Rickarum 
tillsammans med Djurröd. Kyrkokören 
och kören Stämning. Karen 
Andersson. Nattvard. 10.00

 30 Lör Barntimmestart i Nävlinge. 10.00

OKTOBER

 1 Sön Gudstjänst i Nävlinge. Karen 
Andersson. Jenny och Joel Lundqvist. 
Tom Jönsson. Insamling till Equmenia 
riks. 10.00

 4 Ons Styrelsesammanträde i Rickarum. 
19.00

P R O G R A M
Vad är en 
Alphakurs?
Alpha är en grundkurs i kristen tro där 
man fritt utforska trons olika delar utan 
att känna krav på att man måste preste-
ra någonting. Alla är välkomna på lika 
villkor. 
Kursen är upplagd så att vi möts vid cirka 
åtta tillfällen där varje träff består av en mål-
tid, ett föredrag och samtal där deltagarna 
får dela med sig av sina tankar. Samtalen har 
som främsta syfte att uppmuntra kursdel-
tagarna att dela med sig av sina tankar och 
synpunkter. Vi möts i en inbjudande, ärlig 
och avslappnad miljö där vi tillsammans 
utforskar den kristna trons grunder. 
För med information kontakta Karen An-
dersson 070-324 13 22

Vanor som  
förvandlar

Tre samlingar  
med samtal och kvällsmat

Om generositet
21 september 18:00  

Nävlinge missionskyrka

Om gästfrihet
26 oktober 18:00  

Rickarum missionskyrka

Om att lyssna
23 november 18:00  

Nävlinge missionskyrka
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Almas
secondhand  
& Cafe  
– Nävlinge 

Öppettider: Måndagar 16–18. Lördagar 10–14. 
Vi tar emot förbokade gruppbesök, för mer info 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.
Fyra personer ingår i samtalstjänst där dessa ingått tystnadslöfte  

samt genomgått utbildning inom själavård.

De som du kan kontakta är:

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 
församlings utvecklare.

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

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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Kom med 
och upplev 

äventyr 
med oss

Terminsstart Equmenia
i Nävlinge och Rickarum

Barntimmar 30/9 kl. 10.00
Scout i Nävlinge och Rickarum  

4/9 kl 18.00
Frekvent 1/9 kl 19.00

Välkomna!

 7 Lör Regionfest på Bosarpsgården.
 14 Lör Byggnadsföreningens försäljning i 

Rickarum. 18.00

 15 Sön Gudstjänst i Nävlinge. Karen 
Andersson. Sanna Kukkoonen-
Vornanen.Dennis Cederholm. 
Insamling till Nävlinge 
byggnadsförening. 10.00

 22 Sön Ekumenisk gudstjänst i Rickarum 
tillsammans med Äsphult. Britt Berg. 
Kyrkokören. Karen Andersson. 
Nattvard. 10.00

 26 Tor ”Fem vanor som förvandlar” Samtal 
med bibel och kvällsmat i Rickarum. 
18.00

 29 Sön Gudstjänst i smågrupper. 10.00

NOVEMBER

 1 Ons Styrelsesammanträde i Rickarum. 
19.00

 4 Lör Gudstjänst på Alla helgons dag i 
Nävlinge. Karen Andersson. Anette 
Olofsson. Peter Åkesson. Nattvard. 
10.00

 12 Sön Gudstjänst i Rickarum. Bengt 
Åkesson. Therese Holst. Elna 
Fredriksson. 10.00

 19 Sön Gudtjänst i Rickarum Karen 
Andersson. Tillsammans kören 
Sösdala och Första avenyn 
Hässleholm. Göran Axberg. 10.00

 23 Tor ”Fem vanor som förvandlar” Samtal 
med bibel och kvällsmat i Nävlinge. 
18.00

 26 Sön Gudstjänst i smågrupper. 10.00

P R O G R A M

Se nummer på sidan 2
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Equmenia Nävlinge och Equmenia 
Rickarum ansvarar för Equmeniakyrkan 
Nävlinge-Rickarums barn och ung-
domsarbete i bygden. Vi har en bred 
verksamhet där vi hoppas att alla ska 
känna sig välkomna och trivas, oavsett 
ålder. All verksamhet är i missionskyr-
korna 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.

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. Swish: 123 589 3763.

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.

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!
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DECEMBER

 2 Lör Musik i advent i Rickarum – Kom, 
lyssna och sjung med i advents- och 
julsångerna. 19.00

 9 Lör Luciafest i Rickarum. 19.00

 10 Sön Luciafest i Nävlinge. 16.00

P R O G R A M

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.

Besök 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 gemenska-
pen finns, växer och utvecklas.

Vill du veta mer, kontakta pastor Karen 
Andersson (karen.andersson@navlinge- 
rickarum.se eller 070-324 13 22) eller 
någon annan du känner i församlingen.

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

Bli medlem nu!

Musik
i advent

Kom, lyssna och sjung 
med i advents- och  

julsångerna.
Lördagen den  

2 december kl. 19.00  
i Rickarums  

missionskyrka.
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