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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 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
Ungdomsledare: Dennis Cederholm, 0766-276226, dennis.cederholm@navlinge-rickarum.se
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Rickarums missionskyrka: Rickarums Byväg 139, 298 92 Tollarp
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Ett frö som gror…..

I mitt liv finns det mycket som känns dött,
det som är oansenligt, men också det som
gör ont, som jag vill dölja även för mig själv.
Det är mycket jag inte kan förstå, men som
jag har en massa känslor för. Tänk om allt
det kan stoppas ned i något, bli vattnat och
komma ut till något som ger glädje och är
till nytta
Nu när jag skriver dessa rader är vi mitt
inne i fastan. I bibelläsningsplanen för
fastan läser vi idag Psalm 121. Jag tror
bibelordet kan vara en del av den myllan
jag stoppar saker i som behöver komma
upp som något helt annat. Slå gärna upp
psalmen, den är mitt i din Bibel, eller öppna
någon Bibel-app eller googla och läs. Vilka
ord, vilken uppmuntran, vilka löften vi får
av Gud! Jag är så tacksam över att dessa löften är för dig och mig. I den tacksamheten,
påverkad av bibelns ord, växer ett liv fram
som jag hopps får bli till nytta. Både för mig
själv men också för de människor jag får
möta i livet.
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Solen skiner idag och den värmer!
Snön smälter så fort och jag påminns
om vår, om ett annat liv där allt som
verkar dött i naturen väcks till liv.
Så tänker jag på de små, oansenliga
fröna. Vad konstigt det är att ur ett till
synes dött litet frö som får lite vatten
kan det mest fantastiska växa fram.
Mat eller fröjd för ögat eller underbar
doft.

Jag tänker att vi kan vattna lite hos varandra, uppmuntra, dela bibelordet, lyssna
på varandra, finnas till för varandra för att
vi väljer att se varandra, kanske våga prata
om det som är svårt, som behöver bli något
annat. Så blir det där vi stoppade ned, som
ingen vill ha kvar, till något som ger glädje
och blir till nytta.
Karen Andersson
Pastor i Equmeniakyrkan
Nävlinge-Rickarum

Besök församlingens hemsida

www.navlinge-rickarum.se
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Port au Prince blev en upplevelse.

En resa till en annan
verklighet
Pernilla Sjögren, en av ledarna som var med på resan till Haiti, berättar om sina
upplevelser som påverkat henne för resten av livet.

På annandagens kväll var jag en av de som
påbörjade resan till en annan verklighet på
andra sidan av Atlanten.
Fastän vi hört berättas om landet, människorna där och verksamheten vi skulle
besöka så hade vi alla svårt att föreställa
oss vad som väntade när vi kom dit. Under
flera månader hade vi förberett oss.
Mitt ansvar var att hjälpa till med planeringen av det praktiska. Till en början var
det inte alls tänkt att jag skulle följa med,
men under planeringen växte det fram en
känsla av att det borde vara mer än Karen
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som åkte med ungdomarna. Ytterligare en
person med längre livserfarenhet som kunde rycka in om det skulle uppstå situationer då Karen behövdes på annat håll eller
inte själv kunde leda gruppen. Ungdomarna kan mycket väl ta vara på sig själva. De
flesta av är över 18 och alltså vuxna. Men
det kändes inte helt tryggt att skicka iväg
dem med bara en lite äldre vuxen, till ett
land utan fungerande trygghetssystem.
När så Agnes tyckte att det var ok att låta
mamma följa med, erbjöd jag mig att vara
denna extra person.

)|UPLJYDUGHWHQÀQXSSOHYHOVHDWWInGHODPHGPLQGRWWHU.DUHQRFKGHÀQDXQJGRPDUQDVlJHU3HUQLOOD6M|JUHQ

Svårt att ta in alla intryck
Vi påverkades alla av upplevelserna och är
nog inte riktigt samma personer idag som
före resan. Vi har gjort erfarenheter som vi
bär med oss resten av livet. Jag känner en
tacksamhet över att jag fick följa med. Haitis befolkning är fantastisk på många sätt.
Varje dag en kamp –gläds ändå
Ur vårt perspektiv är det ett dysfunktionellt land med många brister och problem,
det går knappast att ta in allt. Trots detta
möttes vi av värme och vänlighet i de sammanhang vi deltog .
Haitierna gläds i sin vardag samtidigt
som de kämpar för att få mat för dagen,
utbildning och en framtid. Ungdomarna
på barnhemmet har visioner för sin egen
framtid, samtidigt som arbetslösheten är
cirka 85 procent i landet.

Kyrkan ger gemenskap
De finner styrkan genom sin tro och
kyrkans närvaro i allt de gör. Man kan inte
annat än beundra dem och vara tacksam
för den gemenskap som kyrkan ger dem i
allt detta svåra.
Det vi kan göra är inte att försöka rätta
till alla brister i styrandet av landet, men
vi kan hjälpa den lilla människan i deras
vardag. Hjälpa till så församlingen, skolan
och barnhemmet i Maïssade kan fortsätta.
Det finns planer på att utveckla verksamheterna och där kan vi vara en del genom
att vi bidrar med finansiella resurser.
Jag tror också att besök som det vi gjorde
och det Else och Bengt gjort före oss, skapar ett större hopp för framtiden genom att
vi visar att vi fortsatt finns här för dem. Vi
är alla del av samma gemenskap fastän våra
verkligheter ser så olika ut.
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Det började med en tanke...
Det som en gång var en tanke om att hjälpa några fattiga barn i en skola och
ett barnhem, handlar i dag om att hjälpa vänner som bor i och går i skolan i det
fattiga Haiti!

I församlingsbladet nr 1 2014 berättade
Else och Bengt Jakobsson om sin resa till
Haiti. En resa som egentligen hade sin
upprinnelse i att Else 2008 år antog en
utmaning av en vän att åka till en skola i
Maïssade på ön Haiti. Hennes uppgift den
gången var att träffa människorna som
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arbetade där och se hur stort hjälpbehovet
var.
Stora behov
Behoven var stora! Detta ledde i sin tur till
att det vid olika tillfällen gjordes insamlingar till skolan. Det bestämdes också att

överskottet från Almas secondhand skulle
gå dit.
Pengarna som kom in, skickades utan
några mellanhänder till skolan.
För pengarna kunde de köpa mat till barnen. Mat som gav energi att orka med och
tillgodogöra sig undervisningen. Utbildningen är en viktig grund för att skaffa sig
ett yrke och förhoppningsvis själv kunna
försörja sig i framtiden.
Galakväll
2014 föreslog Alfred Åkesson att ungdomarna i Equmeniaföreningarna Nävlinge
och Rickarum skulle anordna en gala.
Alla skulle vara välkomna till en kväll
med enkel underhållning, god mat och
trevlig samvaro. Under kvällen skulle det
även samlas in pengar till något ändamål.
Ungdomarna nappade på idén. Det bestämdes att pengar som samlades in skulle
gå till skolan på Haiti.
För oss som deltog blev det en fantastisk
kväll och ett fantastiskt insamlingsresultat.
En ny tradition hade börjat ta form. Skolan
i Maïssade hade blivit en hjärtesak för oss.
Årets gala
Den 10 februari var det så dags för årets
Haitigala. Precis som tidigare år hade ungdomarna på ett imponerande sätt jobbat
med förberedelserna.
I Nävlinge missionskyrka var festborden
dukade och det bjöds på trerätters middag.
Det auktionerades ut skänkta varor, såldes
lotter och på olika sätt gavs det möjlighet
att ge ett ekonomiskt bidrag.
Kvällens höjdpunkt var när gruppen som
hade varit med på Haitiresan visade bilder
och berättade om sina upplevelser.
Kvällen inbringade drygt 32 000 kronor.

Alma Åkesson var den VRPNRPPHGI|UVODJHWDWW
J|UDGHQKlUUHVDQ

Almas initiativ
– Det såddes ett frö i mig när vi på
Frekvent en gång hade besök av
Ludvantz, son till pastor Yoyo
Lunique som driver skolan i
Maïssade. Han sa ”kom och hälsa på”.
För två år sedan var vi några ungdomar som pratade om att åka på
semester tillsammans, då sa pappa
”åk någonstans där ni gör skillnad”
och då dök tanken på Haiti upp.
Jag pratade med Karen och frågade
om hon kunde tänka sig att åka med.
Naturligtvis ville hon det. Vi var nio
ungdomar som tillsammans med
Karen bestämde oss för att resa.
Planeringen drog i gång, det var
mycket som skulle fixas. Allt ifrån att
ordna biljetter, till att tänka igenom
syftet med resan.
Ni fick själva betala för den här
resan, var det värt det?
– Absolut, vi har sett hur folket i ett
fattigt land har det. De är lika glada
som vi, men för andra saker, till
exempel mat för dagen.
Alla borde på nära håll se hur
fattiga människor har det!
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Detta har hänt…
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I september är det val till kommun, landsting och riksdag.

Var med och påverka

framtiden!
Valdebatt i Rickarum den 22 augusti, 19.00
Har du svårt att välja vilket parti som lyfter
frågor som ligger dig närmast?
Vi bjuder in politiker som får presentera
sina partier och vad de står för.
Kom och delta i vår valdebatt
– ta chansen att ställa de frågor
du vill ha svar på.

10

24

/|U (TXPHQLDVVFRXWLQYLJQLQJRFK
I|UVlOMQLQJL5LFNDUXP18:00
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6|Q *XGVWMlQVWL5LFNDUXP'HQQLV
&HGHUKROP$OPDcNHVVRQPHG
YlQQHU.DUHQ$QGHUVVRQ10:00

29

7RU (NXPHQLVNVNlUWRUVGDJVPlVVDL
bVSKXOWVN\UND19:00
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)UH /nQJIUHGDJVJXGVWMlQVWL1lYOLQJH
.DUHQ$QGHUVVRQ+DQQD2ORIVVRQ
10:00
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Söndagen den 26 augusti
vid Rickarums skola

6|Q *HPHQVDPSnVNGDJVJXGVWMlQVWL
2GDON\UNDQ.ULVWLDQVWDG6YHQ2YH
6YHQVVRQ.DUHQ$QGHUVVRQ2GDO
Gospel. 16:00
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Gudstjänst kl. 11.00
Barnlopp kl. 12.00 för barn upp till 12 år
Stora loppet startar kl. 12.15

6|Q *XGVWMlQVWL1lYOLQJH.DUHQ
$QGHUVVRQ.DULQ2OVVRQ
6FRXWLQYLJQLQJ,QVDPOLQJWLOO
(TXPHQLD1lYOLQJH10:00
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6|Q *XGVWMlQVWL5LFNDUXPWLOOVDPPDQV
PHG7XUHKROPVN\UNDQ6|VGDOD
$YVOXWQLQJSn$OSKDNXUVHQ'HUHN
:DOOHV.DUHQ$QGHUVVRQ,QVDPOLQJ
till nationellt arbete. 10:00
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6|Q *XGVWMlQVWLVPnJUXSSHU

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:-
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)UH 9nUEUDVDL+DUDVWRUS18:30
9nUEUDVDL1lYOLQJH19:00
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6|Q *XGVWMlQVWL1lYOLQJH.DUHQ
$QGHUVVRQ%HQJW-|UQODQG7KRPDV
)UDQNOLQ1DWWYDUG10:00

Arrangör
3
6

7RU 6W\UHOVHVDPPDQWUlGHL5LFNDUXP
19:00
6|Q *XGVWMlQVWLN\UNDQVVNRJ%URVWRUS
$YVOXWQLQJSnVFRXWHUQDVKDMN/HGDUH
RFKVFRXWHUPHGYHUNDU10:00
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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

karen.andersson@
QDYOLQJHULFNDUXPVH

FÖRBÖNSTJÄNST

Helena Axberg

7DQGVN|WHUVNDPRUKXVWUX
VRPJlUQDlUXWHLQDWXUHQ

Hanna Olofsson

6RFLRQRPPHGKMlUWDI|U
EDUQRFKXQJGRPDU

Almas
secondhand

Bengt Åkesson

3DVWRUERQGHRFK
I|UVDPOLQJVXWYHFNODUH

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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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 på
respons.
Det är i den responsen, som kan se väldigt
olika ut, som kristen tro föds och växer
fram.
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6|Q *XGVWMlQVWSnSLQJVWGDJHQL
5LFNDUXP.DUHQ$QGHUVVRQ,QJHOD
2OVVRQ$OOLVcNHVVRQ1DWWYDUG
10:00
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6|Q *XGVWMlQVWL1lYOLQJH.DUHQ
$QGHUVVRQ6DUD*LOOVM|+DQQD
Asplund. 10:00
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6|Q *XGVWMlQVWSn6OlWWKXOWVKDOO.DUHQ
$QGHUVVRQ%ULWW.DUOVVRQ*HPHQVDP
VnQJJUXSS1DWWYDUG08:00
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6|Q 0XVLNJXGVWMlQVWL5LFNDUXPPHG
-DNRE$QGHUVVRQRFK3HWUXV:LQJUHQ
.DUHQ$QGHUVVRQ18:30

17

6|Q (NXPHQLVNJXGVWMlQVWLN\UNDQVVNRJ
Brostorp. 10:00
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6|Q *XGVWMlQVWL1lYOLQJH%ULWW0DULH
.DOGHXV*XVWDYVVRQ$QHWWH
2ORIVVRQ3HUQLOOD)UDQNOLQ1DWWYDUG
10:00
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6|Q /LYHVlQGQLQJIUnQ+|Q|NRQIHUHQVHQL
5LFNDUXP18:30
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6|Q (NXPHQLVNJXGVWMlQVWL$[HOERGDKRV
(OVHRFK%HQJW-DNREVVRQ14:00
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Se nummer på sidan 2

6|Q *XGVWMlQVWL1lYOLQJH$OELQ
cNHVVRQ0LNDHO3UHPEHUJ10:00
6|Q *XGVWMlQVWL5LFNDUXP%HQJW
cNHVVRQ0DULDRFK6WHIDQ=HQWLR
'HQQLV&HGHUKROP1DWWYDUG10:00
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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

Hjälpa till?

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.

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!

Scout

Equmenia Nävlinge

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.

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.

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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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!

19 6|Q *XGVWMlQVWLVPnJUXSSHU
22 2QV 9DOGHEDWWL5LFNDUXP19:00
26 6|Q *XGVWMlQVWSnVNROJnUGHQL5LFNDUXP
PHG5LFNDUXPV%\DVWDIHWW11:00
27 0nQ 3ODQHULQJVOHGDUVDPOLQJL1lYOLQJH

I|U(TXPHQLD1lYOLQJHRFK5LFNDUXP
18:30

2 6|Q *XGVWMlQVWL1lYOLQJH.DUHQ

Möt våren

$QGHUVVRQ+DQQD2ORIVVRQ/HQD
2OEHUV10:00

Fredagen den 27 april

Vårbrasa i Harastorp. 18:30
Vårbrasa i Nävlinge 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.

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 välkommen 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.

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.
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SPONSORER
044-822 55

SALOMONSSONS VÄXTER AB
Nävlinge
044-821 00

044-32 50 01

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

Lokal – Trygg – Personlig

044-850 00

SKÅNES
ELINSTALLATION
INSTALLATION • AUTOMATION • KONSULT

070-963 49 40

www.navlinge-rickarum.se

