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När jag skriver dessa rader i slutet av 
juli har vi 30 graders värme och torrt. 
Detta gör att skörden förmodligen 
bara blir hälften av vad som behövs 

land.

Min bön handlar just nu mycket om det 

regn som behövs. Helst vill man inte sitta 

och jobba i denna värme, utan kanske istäl-

let åka till Bosarpssjön och bada. Men vissa 

saker måste man bara, till exempel laga 

mat, betala räkningar och allt det där som 

inte märks förrän man låter bli att göra det.

Det finns mycket som jag inte måste men 

som ändå kan påverka våra liv. Att i höst gå 

och rösta är inget jag måste men något som 

kan ha stor betydelse. Därför känner jag 

mig glad och tacksam för denna möjlighet 

att påverka som vi har i vårt land, Sverige.

Bibeln talar om falska profeter och Jesus 

säger att det är på deras frukt skall vi känna 

igen dem. 

Vi som bor i Sverige har den 9:e septem-

ber möjligheten att rösta. Min önskan är 

att vi kan hjälpa varandra så det blir ett gott 

resultat av höstens val. Att vi med öppna 

ögon ser på politikerna och lyssnar på 

deras åsikter, att vi hjälper varandra i det 

virrvarr av information som finns och det 

i förlängningen för med sig goda konse-

kvenser, så att människor får leva i frihet 

och gemenskap med varandra.

Jag vill fortsätta tacka Gud och be om 

vägledning både för höstens val, men också 

för de val jag måste gör varje dag.

Karen Andersson 
Pastor i Equmeniakyrkan 

Nävlinge-Rickarum
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ilska och hat i debatten?
Nu är vi mitt uppe i slutspurten inför valet den 9 september. Jag tror inte det har 

Nu vet jag också att inte alla känner av 

detta utan det finns en uppdelning av det 

politiska samtalet där en del lever i ilskan 

och andra inte märker av den så mycket. 

Anledningen till detta har ju att göra med 

om man använder sociala medier överhu-

vudtaget och dels de algoritmer som styr 

till exempel Facebooks flöde beroende på 

vad man gillar och engagerar sig i.

Sverige – ett av världens bästa länder
Sverige är ett av de bästa länderna i världen 

att leva i och det finns massor av studier 

som visar på detta. Vi har så otroligt 

mycket att vara tacksamma för. Men detta 

innebär inte att det inte finns problem och 

utmaningar att ta tag i. Det finns massor av 

saker som behöver förbättras på olika sätt 

och så har det alltid varit.

Men vad är det vi behöver för att lösa 

dessa utmaningar? Jo, för det första be-

höver vi sammanhang där sanningar kan 

sägas och prövas utan förenklingar. För 

det andra behöver vi ha ett samtalsklimat 

som är prestigelöst och konstruktivt. Och, 

för det tredje behöver det finnas tydliga 

grundläggande värderingar kopplat till 

människovärdet. Dessa tre kriterier är 

grundläggande för vårt samhälle och mås-

te gälla både i teori och praktik. 

Jag har under de senaste veckorna sett 

med egna ögon att om man ger sig in i vissa 

debatter på Facebook med en annan åsikt 

än den rådande, blir man direkt idiotför-
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klarad. Diskussionerna upplevs totalitära 

och man upplever att man förminskas om 

man ifrågasätter något. En av de grupper 

som är tongivande just nu är ”Stå upp för 

Sverige”.

Vill skapa oro och rädsla
Professor Per Ödling från Lunds univer-

sitet skriver om detta: ”Det fi nns många 

studier på hur samhället slits itu, det räcker 

med att besöka en av Sveriges största 

Facebook-grupper (Stå upp för Sverige) 

som samlar två procent av väljarna och har 

omkring 10 000 robotkonton och kanske 

ett tusental trollkonton för att se hur det 

står till. Den bild av hur det ligger till som 

sprids där syft ar till att skapa maximal oro 

och skapa destruktiva beteenden.” Rörelser 

som underblåser ett sådant ”vi och dom 

samhälle” är ett direkt hot mot Sverige.

Sammarbete gav välstånd
Vår välfärd är inte okomplicerad men det 

fi nns tydliga stråk i vår historia av att vi 

samarbetade för att lösa de utmaningar 

som kontinuerligt uppstod. I vår bygd 

organiserades djurhållningen, bildades 

mejerier, lokalföreningar, hushållnings-

sällskap, kooperationer och en massa 

andra föreningar. Det är i denna rörelse av 

vanliga människor som sluter sig samman, 

som goda lösningar och tillit uppstår. Det 

är när vi bryter dessa kollektiva minnen 

och beteenden som vi tappar vår vikti-

gaste förmåga att skapa ett bra samhälle. 

Demokrati är inte bara att rösta utan det 

är också att delta i att samhället utvecklas 

omkring dig.

Titta på frukten
Då står vi här i september med alldeles för 

många arga människor som vill rasera den 

grundläggande tilliten. Jesus talade om att 

det är på trädets frukt vi skall känna igen de 

falska profeterna. 

Kanske kan detta var dina kontrollfrågor 

innan du lägger din röst: 

1. Vad är det för frukt som kommer ur 

partiet? Vad smakar frukten? Är det 

glädje, frihet, omtanke, sanning eller är 

det ilska, bitterhet och hat? 

2. Var är det för träd som rörelsen är 

kopplad till liksom vilka rötter fi nns 

under?

Bengt Åkesson
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Allt har sin tid
varit organist och spelat till psalmerna, sjungit duett med frun Ulla, kompat so-

Jag frågade Gunnar om hur han upplevt 
det.
Det har varit roligt och givande, även om 

det ibland kan vara en hel del arbete att 

hitta lämpliga sånger. Men sången är en 

viktig del av gudstjänsten, den komplette-

rar budskapet.

Vem lärde dig spela orgel ?
Det gjorde min mor, hon var väl inte så bra 

på det här med noter, men hon lärde mig 

ackord så jag skulle kunna kompa. Senare 

lärde jag mig noter m.m, vilket behövdes.

När började du leda sången i kyrkan?
På den tiden fanns det något som hette 

Kretsens sångförening. Ledare var en kvin-

na från Djurröd vid namn Sonja Jönsson. 

När hon med sin familj flyttade tog min 

syster Ingegerd vid, främst med att spela till 

psalmsången. När Ingegerd sedan flyttade, 

blev jag tillfrågad om att ta över. Jag tänkte 

att jag får väl försöka och på den vägen har 

det fortsatt.

När började du spela dragspel?
Det var när pastor Bertil Olsson medverka-

de i en mötesserie i Rickarum, han bodde 

hemma hos oss i Bjärröd under tiden. Han 

spelade dragspel och det tyckte jag såg 

trevligt ut, så när han ibland var ute passa-

de jag på att i smyg prova hans dragspel. Jag 

sa till far ”ett sådant spel skulle jag vilja ha”. 

Då får vi skaffa det tyckte far.

Gunnar Persson i sitt esse.
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Du är född och uppväxt i Bjärröd. Med 
dina bröder Ivan och Erik, samt kusinerna 
Nils och Bertil, bildade ni sånggruppen 
Bjärrödsbröderna. Hur kom det sig?
I missionshuset i Bjärröd var det regelbun-

det så kallade månadsmöte med tillresande 

pastorer. Ibland var det ”missionarna” och 

ibland var det ”traktatarna” (EFS) som 

hade dessa möten. Vi sjöng ofta vid dessa 

tillfällen, men vi sjöng även på andra plat-

ser och då kallade vi oss då för Bjärröds-

bröderna.

Varför startades Rickarums manskör?
Bjärrödsbröderna upphörde i samband 

någon flyttade och några av oss bildade 

familj så tiden inte räckte till. Jag tyckte det 

varit roligt att sjunga i stämmor. I försam-

lingen fanns en del män med bra sångröst, 

så jag ville prova att bilda en manskör och 

vi startade 1960.

Du har lett manskören i över 50 år! Har du 
aldrig tröttnat? 
Nej, vi har haft en härlig gemenskap, inte 

minst vid fikapauserna på våra övningar. 

Förutom manskörens planering pratade 

vi om det vardagliga, väder och vind och 

förstås en hel del sport.

Manskören har ofta sjungit på gudstjäns-
ter, men även vid andra tillfällen. Vilka 
tillfällen var bäst?
Att sjunga i kyrkor och förmedla det 

kristna budskapet har alltid varit viktigt. 

Att samlas på skolgården den 1:a maj och 

hälsa våren med de traditionella vårsång-

erna och sedan dricka kaffe och umgås i 

missionskyrkan det var festligt. Det kändes 

också högtidligt att få medverka på jul-

konserter och på nyårsbönen. Vi har även 

sjungit på ganska många begravningar, 

vilket har känts hedrande.

Sen får vi inte glömma att vi sjöng på 

Vanneberga möte när det var TV-sändning 

därifrån. 

Manskören har upphört, hur tänker du 
inför framtiden ?
Allt har sin tid. Det kommer hela tiden nya 

generationer och förhoppningsvis nya vi-

sioner. Även om det inte finns en manskör 

eller strängmusikgrupp, så finns det andra 

som tar vid. 

Sången och musiken måste finnas med 

som en viktig del av gudstjänsten, det lyfter 

gudstjänsten!

Erna

Rickarums manskör 1969.Rickaums manskörs sista framträdande i Djurröds kyrka på 
nyårsafton 2017.



8

Scoutkväll hos Alligatorer.

Scoutkväll vid ån . Scoutkväll Nävlinge.

Gudstjänst vid kyrkans skog, Brostorp.

Anders Mårtensson röstade på Kyrkokonferensen i Gävle.

Samtalsledarna avtackas från Alphakursen.

Equmenia Nävlinge grillar korv på Sparbanken Göinges familjedag.

Cederholm.

Detta har hänt…
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Kanotlägret H2O

De äldre scouterna träffades på torsdagen 

vid Immeln och paddlade gemensamt iväg. 

På fredag kväll nådde de Västerviks brygga 

i sjön Raslången där de yngre scouterna 

anslöt. Förutom paddling så gjorde de 

papper, studerade fjärilar, hade lägerbål 

och mycket annat skoj. Lägret avslutades 

på söndagen med en gudstjänst.

Ett riktigt äventyr
Ylva Hermodsson, scout i Nävlinge ger här 

en glimt från de äldre scouternas paddling. 

– Jag tänkte berätta om vad jag tyckte 

var roligast på kanotlägret. Det var när 

vi skulle åka kanot i en liten fors. Jag och 

min kompis delade kanot och vi hade inga 

ledare i kanoten, så det blev lite panikartat 

ibland.

– Det började när vi paddlade mot 

en bredare fors, från sjön vi var på. De 

hänvisade till att man skulle gå ur kanoten 

och bära den förbi forsen. Så när några 

paddlade in i forsen fick jag typ panik. Jag 

visste såklart att det var lugnt, för ledarna 

hade kollat så att det var paddelbart i för-

väg. Direkt när vi hade kommit ut i forsen 

så fastnade vi på en sten, så en ledare fick 

komma och hjälpa oss. 

– När vi hade paddlat en bit så kom vi till 

en bred och lite ström bit. När det var vår 

tur fick vi typ panik igen, för att det gick så 

fort, men efter ett tag så tyckte vi det var 

superkul! 

– Sedan skulle vi åka i en längre och 

lite smalare men ännu mera ström bit av 

forsen. Ledaren sa att det var ungefär som 

att åka vattenrutschbana! Och ja, det var 

väldigt likt att åka vattenrutschbana, fast 

roligare! 

– Det var min upplevelse som jag ville 

dela av det fantastiska kanotlägret som jag 

var på i sommar.
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Lördag 1 december 19.00
Rickarums missionskyrka

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

Musik 

advent

Det är återigen dags för den stora 
familjefesten i Nävlinge. 

Entre 50 kr, 0-10 år gratis, familj 150 kr. 
Anmälan senast 27 oktober.

Mer information: 
Hampus Olsson 0734-20 06 39, 

Tobias Thell 0709-42 18 98.

LRF:s 

Traktor-race 
i Nävlinge
den 10 november kl. 11.00

Equmenia 

Nävlinge säljer 
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25 Lör Musikcafé i tältet vid Rickarums skola. 
19:00

26 Sön Rickarums byastafett. Gudstjänst. 
11:00

27 Mån Planeringsledarsamling i Nävlinge 
för Equmenia Nävlinge och Rickarum. 
18:30

31 Fre Frekvent startar. 19:00

2 Sön Gudstjänst i Nävlinge. Karen 
Andersson. Maria o Stefan Zentio. 
Lena Olbers. 10:00

3 Mån Scoutstart i Nävlinge och Rickarum. 
18:00

6 Tor Styrelsesammanträde i Rickarum. 
19:00

9 Sön Gudstjänst i Rickarum. Charlotte 
Thaarup. Hanna Olofsson. Thore 
Pehrsson. Nattvard. 10:00

16 Sön Sånggudstjänst i Nävlinge med 
Mighty Sisters. Karen Andersson. 
18:00

22 Lör Barntimmestart i Nävlinge. 10:00

23 Sön Gudstjänst i Rickarum. 
Pastorskandidater från THS 
medverkar. Karen Andersson. 
10:00

30 Sön Gudstjänst i smågrupper.

6 Lör Regionsfest Bosarp. 13:00
Gudstjänst på Bosarpsgården. 
18:30

Kom med 
och upplev 

äventyr 
med oss

Terminsstart Equmenia
i Nävlinge och Rickarum

Barntimmar 22/9 kl. 10.00
Scout i Nävlinge och Rickarum 

3/9 kl 18.00
Frekvent 31/8 kl 19.00

Välkomna!

Se nummer på sidan 2
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Almas
secondhand 
& Cafe 
– Nävlinge 

Öppettider: Måndagar 16–19. Lördagar 10–14. Öppettider: Måndagar 16–19. Lördagar 10–14. 
Vi tar emot förbokade gruppbesökVi tar emot förbokade gruppbesök, för mer info ring 0, för mer info ring 070-381 20 59.70-381 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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14 Sön Ekumenisk gudstjänst i Rickarum 
tillsammans med Äsphults 
församling. Äsphults kyrkokör. Karin 
Olsson. 18:00

16 Tis Styrelsesammanträde i Rickarum. 
19:00

18 Tor Gudstjänst i smågrupper.
20 Lör Försäljning i Rickarum. 18:00

21 Sön Gudstjänst i Nävlinge. Karen 
Andersson. Margaretha Axelsson. 
Peter Åkesson. Nattvard. Kollekt 
till Nävlinge byggnadsförening. 
10:00

28 Sön Gudstjänst i Rickarum. Karen 
Andersson. Tillsammanskören 
Sösdala och Första Avenyn 
Hässleholm. Allis Åkesson, Hanna 
Asplund. Insamling till Equmenia 
riks. 10:00

3 Lör Gudstjänst i Nävlinge på Alla 
helgons dag. Karen Andersson. 
Lennart Viberg. Elna Fredriksson. 
Nattvard. 10:00

11 Sön Gudstjänst i Rickarum. Karen 
Andersson. Anette Olofsson. Lena 
Olbers. 10:00

18 Sön Gudstjänst i smågrupper.
20 Tis Styrelsesammanträde i Rickarum. 

19:00

24 Lör 140-årsjubileum i Rickarum. Rune W 
Dahlén. 18.00

25 Sön Gudstjänst i Nävlinge. Rune W 
Dahlén. Albin med vänner. Karen 
Andersson. 10:00

Höstens predikotema:

Helt Liv 
– hel gemenskap
Under hösten kommer vi att låta 

gudstjänsternas tema vara fokuserat 
på att livet med Jesus får verka på 

alla livets områden. Det här är något 
som många brottas med. 

Hur får jag mitt liv till att bli helt 
med Gud i centrum?

2/9 Jesus, i livets alla områden Joh 15:1-4

9/9 Bli kvar i mig – hela livet Joh 15:5-10

16/9 Hela livets bön Joh 15:5-10 

23/9 Hur kan man älska Gud? Joh 15:11-17

14/10 Kan man älska alla? 2 Tess 1:3-4

21/10 Om ondskan i våra liv 2 Tess 2:1-12

28/10 Hel människa 2 Tess 2:13-17

 3/11 Bön i livets alla lägen 1 Tim 2:1-4

11/11 Vi får hjälp Joh 16:12-15

Auktion
på Almas secondhand 

15 september 10-14:00 
Visning av auktionsobjekt efter 10:00 

såsom bland annat ”skidstolar”.
Finns även möjlighet till att handla i 

butiken. 

Vid 12:00 auktion – utropare Bert Wåhlin
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-

verksamhet där vi hoppas att alla ska 
känna sig välkomna och trivas, oavsett 

-

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.

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 Rasmus Olsson 072-361 40 39
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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1 Lör Adventsgudstjänst i Rickarum. 
Kom, lyssna och sjung med 
i advents- och julsångerna 
tillsammans med sångare och 
musiker. 19:00

8 Lör Luciafest i Rickarum. 19:00

9 Sön Luciafest i Nävlinge. 16:00

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.

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.

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.

Vad är 
kristen tro?

-

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 männ-
iska 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 vår  
respons.

Det är i den responsen, som kan se väldigt 
olika ut, som kristen tro föds och växer fram.

Lördagen den 24 november kl 18:00
En kväll där vi söker inspiration för 

framtiden i vår historia.
Medverkar gör Rune W Dahlen



SPONSORER

www.navlinge-rickarum.se

ANDERSSONS LANTHANDEL
Rickarum

Sedan 1920

044-32 50 15

SALOMONSSONS VÄXTER AB
Nävlinge

044-821 00

Blommor • Presenter • Hemleverans kan ev ordnas

Ring 0451-60036

Allt inom el

044-244244

044-822 55

044-32 50 01

070-618 26 60

044-850 00

070-963 49 40

070-767 06 30

Lokal – Trygg – Personlig

SKÅNES 
ELINSTALLATION
INSTALLATION • AUTOMATION • KONSULT


