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Välkommen till
Equmeniakyrkan i
Nävlinge-Rickarum

Välkommen hem
Foto: Albin Åkesson

Från den tiden då jag reste mycket i
jobbet, minns jag en stark känsla av
att komma hem. Jag hade kanske varit
på affärsmöte eller konferens i Paris,
Milano eller någon annan storstad.
Hemresan påbörjades oftast sent på
eftermiddagen. Efter några timmar
landade jag på Kastrup och därifrån
körde jag bil den sista timmen hem
till Rickarum. Hemkomsten var
överväldigande. I samma ögonblick
bildörren stängdes upplevde jag
tystnaden, den klara stjärnhimlen,
doften av jord och strax mötet med
familjen.

Vad är det då som dessa korta starka minnen och känslor handlar om. Jo, jag tänker
det kan sammanfattas i orden tillhörighet
och frihet.
Jesus tydligaste exempel på att ”komma
hem” är berättelsen om den förlorade
sonen. Sonen ger sig i väg eftersom han
längtar efter full frihet. Efter att slösat bort
sina tillgångar, inser han att friheten inte
finns där. Istället blir han fast i en kamp
för sin överlevnad. Efter ett tag kommer
han på, att han har en större och djupare
tillhörighet. Han vänder om, tar sig hem
och möts av sin far med öppna armar.
Att vi söker frihet och tillhörighet är ingen nyhet. Detta är något som vi alla sysslar
med. Det verkar också vara så att längtan

efter tillhörighet och frihet i grunden är en
gudomlig längtan.
I vissa livssituationer blir detta extra tydligt. Kanske har du fått erfara detta under
pandemin.
Att finnas med i en församlingsgemenskap är, att tillsammans med andra rikta
blicken mot den far som står där med de
öppna armarna. Välkommen hem!
Bengt Åkesson

Besök församlingens hemsida

www.navlinge-rickarum.se
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Hemma – var ligger det
någonstans
Vad menar vi när vi säger hem? Är det platsen där vi bor just nu, eller där man
växte upp? Eller är det någon helt annan stans.

Jag frågade personerna i vår hemgrupp
och vi var ganska eniga om, att när vi säger
hem menar vi oftast den plats där vi bor.
Några av oss har bott på samma plats
hela vårt vuxna liv, andra har flyttat lite
oftare och menar att det kan ta ett tag att
känna sig hemma.Någon sa att ibland
säger vi hem om platsen där vi föddes och
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växte upp, speciellt om föräldrarna bor
kvar där. Ibland väljer man inte var man
ska bo och vilket som är ens hem. Det kan
vara arbete eller skola som kräver det.
I länder där det pågår krig måste en del
ibland lämna sitt hem och ta sin tillflykt
till ett flyktingläger och tvingas bo i ett tält
som då får bli deras hem för en tid.

Ett ordspråk från en gammal broderad
bonad lyder: Ett hem om det är gott, är
livets bästa lott!
Men vad är då ett gott hem? Det viktigaste är inte hur modernt det är eller vilka
tekniska finesser som finns. Hemmet ska
vara en trygg plats där man får vara den
man är.
Församlingen ett hem
Förhoppningen är att vår församling är ett
hem dit människor får komma och dela
en gemenskap, en plats där man känner
sig välkommen och är trygg. En del riktigt
gamla människor säger ibland, att de
längtar hem och menar då det himmelska
hemmet. För oavsett om vi bor ensamma
i en lägenhet, delar ett hus med en stor
familj eller kanske bor i tält i ett flyktingläger så har alla som vill, ett hem förberett
i himlen. Vägen dit kan ibland kännas lite

besvärlig, men vi behöver inte gå ensamma. Jesus vill gå med och visa oss vägen.
Vi är fria att välja om vi vill ha hans
sällskap!
Erna Pehrsson

Som när ett barn kommer hem
om kvällen och möts av en
vänlig famn. Så var det för mej
att komma till Gud, jag kände
att där hörde jag hemma. Det
fanns en plats i Guds stora rum,
en plats som väntade på mej.
Och jag kände att ”Här är jag
hemma” Jag vill vara ett barn i
Guds hem.
Psalm 596
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Väx som människa i församlingen
Den lilla gruppens betydelse för att växa som människa.

En söndag i månaden kallar vi för små
gruppsgudstjänst. Vi skapar utrymme för
att träffas i den mindre gruppen antingen
på söndagen eller någon annan dag. I
smågruppen eller hemgruppen står det
livsnära i centrum och vi uppmuntras att
dela vardagsliv.
Varför mötas i den lilla gruppen?
• Hemmet är en naturlig plats att fördjupa
vänskap och relationer.
• I en liten grupp kan omsorg uttryckas
genom att alla blir sedda.
• Den lilla gruppen är en trygg och enkel
plats att upptäcka och utveckla sina
gåvor. Alla syns och lär känna varandra.
Framsteg och misstag kan i en accepterande miljö bidra till växt och mognad.
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En gruppsamling har ett enkelt upplägg
som bygger främst på gemenskap. En
typisk samling innehåller en blandning av
bibelläsning, samtal, bön och fika.
Ibland finns en inspelad andakt på
YouTube med några frågor att utgå ifrån.
En hemgrupp är alltid bättre än ingen
hemgrupp alls. Det betyder att frågan
vilken hemgrupp du ska tillhöra inte är
den viktigaste.
Det finns i dagsläget en handfull
grupper. Vi försöker att hitta en mix av
människor som kan fungera tillsammans.
Hur går det till att bli med i en grupp?
Kontakta någon du känner i församlingen,
skicka mail till info@equmeniakyrkan.se
eller ring Bengt Åkesson 0705-187807.

Vad betyder församlingen?
Bengt Åkesson och Dennis Cederholm hade ett predikosamtal i gudstjänsten
7 mars som berörde församlingens betydelse. Dennis har funnits med i
församlingen ett tag. Du som följer gudstjänsterna på YouTube har också sett
honom som gudstjänstledare några gånger under vintern.

I predikan ställdes frågan till Dennis om
vad församlingen betyder för honom?
– Församlingens gemenskap för mig har
varit grunden för att jag ska få växa i rätt
riktning. Församlingen har gett mig rätt
verktyg till att fortsätta att få växa till den
jag är idag. Jag har haft en fast punkt att
utgå ifrån när jag varit ute på mina äventyr,
säger Dennis.
Vad kan de där verktygen vara för
någonting?
– Främst är det ju bönen som har som
hjälp mig.
Känner du dig innesluten i bön?
–Jo det gör jag. I dagsläget när jag har
reflekterat över detta har jag förstått att

jag varit omsluten av bön innan jag blev
en del av den här församlingen. Jag tillhör
den här bygden och jag tror att bönen är
en stor anledning till att jag är verksam här
idag. Det är också ett förtroende som jag
fått som ungdomsledare och att jag känner
mig inkluderad.
Vad tycker du kan vara svårigheten och
utmaningen i att vara i tjänst för Gud?
–Den största svårigheten är att jag inte
alltid har tillräckligt med tillit till Gud.
Under vissa perioder tror man sig klara
allt på egen hand efter sin egen plan och
vision, men så är det ju inte.
Det är i Guds plan jag vill vara, inte min
egen!
Bengt Åkesson
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Detta har hänt…

Pandemins inverkan på
”Detta har hänt…” är ju
ofrånkomlig. Gudstjänst
har firats on-line nästan
varje söndag och mängder
av Zoom möten har hållits.
Men nu så ser vi fram emot
våren och sommaren där vi
förhoppningsvis kan mötas
utomhus i kombination med
YouTube och Zoom.

Familjescout våren 2021
Till våren fortsätter scouting för hela familjen i skogarna kring Nävlinge.
Familjescout är för er som längtar efter
att hela familjen ska göra något kul ihop.
Tillsammans leker vi, eldar, äter gemensam
lunch, pysslar och upptäcker djur och natur.
Programmet är anpassat för barn under
åtta år, men alla är välkomna oavsett ålder
tillsammans med en eller flera vuxna.

Vårens datum är:

24 april och 29 maj, kl. 10–13.
För mer info, spana in Facebook-gruppen
Scoutlördag med Equmeniascout NävlingeRickarum eller kontakta Hanna Olofsson,
070 – 603 40 40.

Korsvandring på långfredagen
På långfredagen är du
välkommen att gå med i en
vandring som vill påminna oss
om Jesu lidande och död.
Vi går från missionskyrkan i
Rickarum kl.10.00 och avslutar
vid scoutplatsen.
Under vandringen får vi
möjlighet till eftertanke och
påminnelse om Jesu lidande
och död på korset.
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PROGRAM
A PR I L
2 Fre

Korsvandring på långfredagen i
Rickarum. Anne-Louise Wramneby.
Bengt Åkesson. 10:00

4 Sön

Påskdagsgudstjänst i Nävlinge.

Daniel Åkerblad. Marie Larsson.
Lena Olbers. 10:00

11 Sön

Gudstjänst i smågrupper.

18 Sön

Familjegudstjänst i Nävlinge.
Pernilla Mårtensson m.fl. 10:00

21 Ons Styrelsesammanträde. 19:00

Sommargympa
Varje onsdag och söndag från och
med juli in i halva augusti.
Onsd. kl 19:00 på skolgården i Rickarum
Sönd. kl 18:00 vid missionskyrkan i Nävlinge

SAVE THE DATE
Fredrik
Lignell
kommer att
besöka oss
den 12–13
november.
Fredrik är Pastor i Ryttargårds
kyrkan, Linköping och har skrivit
boken: Bottenkänning – Guds lång
samma svar på livets djävulskap.
Ett arrangemang tillsammans med
Betaniakyrkan i Tollarp.

24 Lör

Familjescout i Nävlinge. 10-13

25 Sön

Gudstjänst i Rickarum. Åse

Gardebrand. Bengt Åkesson.
Nationell insamling. 10:00

MAJ
2 Sön

Gudstjänst i Nävlinge. Bernhard

9 Sön

Gudstjänst i Rickarum. Staffan

Svanström. Cecilia Åkesson. Dennis
Cederholm. 10:00
Andersson. Elna Fredriksson.
Församlingens årsmöte. 10:00

16 Sön

Gudstjänst i smågrupper.

23 Sön

Pingstdagsgudstjänst i Nävlinge.

29 Lör

Familjescout i Nävlinge. 10-13

30 Sön

Morgongudstjänst på Slätthults

Steve och Barbara Swansson.
Anette Olofsson. Allis Åkesson.
10:00

hall. Bengt Åkesson. Carin Holst,
Pernilla Sjögren. Erna och Thore
Pehrsson. Medtag kaffekorg. 08:00

Spara detta programblad då vi inte annonserar
nämnvärt i tidningarna. Kika gärna in på
församlingens hemsida: www.navlingerickarum.se, där ser du också eventuella
ändringar i programdelen.
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FÖRBÖNSTJÄNST
Du som önskar att vi skall be för något i gudstjänsten, skicka ett mail
till bon@navlinge-rickarum.se, eller Sms:a 073-382 04 20.

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.
Tre 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
församlingsutvecklare.

Välkommen

Almas
secondhand
& café
– Nävlinge

Här kan du handla i vår
fina seconhand och fika
i vårt café.
För att alla ska kunna
handla på ett tryggt sätt,
kan du även boka besök
utöver ordinarie öppettider. Mer information tittar
du på Facebook. Har du
frågor eller funderingar,
hör gärna av dig till
Pernilla Mårtensson
070-3812059
Välkommen in och fika,
handla, eller bara prata
en stund.

Öppet: måndag 16.00–20.00 samt en lördag i månaden, se Facebook.
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Om
vägskäl
och avgörande händelser
som präglar livet

Helg med
Britta Hermansson
2–3 oktober

PROGRAM
JUNI
3 Tor

Styrelsesammanträde. 19:00

6 Sön

Gudstjänst i smågrupper.

13 Sön

Gudstjänst i Rickarum. Erica Bäck.

20 Sön

Gudstjänst i Nävlinge. Kim

27 Sön

Gudstjänst i smågrupper.

Sara Franklin. Dennis Cederholm.
10:00

Lillskog. Marie Larsson. Anne-Louise
Wramneby. 10:00

JULI
4 Sön

Sommargudstjänst i Rickarum.
10:00

11 Sön

Sommargudstjänst i Nävlinge.
10:00

25 Sön

Sommargudstjänst i Nävlinge.
10:00

AU GUSTI

Vi kan i nuläget inte säga hur det
blir med Valborgsfirande i Nävlinge
och Rickarum. Se hemsidan för
aktuell information vid tillfället.
Vi följer Folkhälsomyndighetens
rekommendationer.

1 Sön

Ekumenisk friluftsgudstjänst vid

8 Sön

Sommargudstjänst i Nävlinge.
10:00

Nävlinge hembygdsgård. Medtag
kaffekorg. 14.00

15 Sön

Gudstjänst i smågrupper.

22 Sön

Gudstjänst i Rickarum. Åse

29 Sön

Gudstjänst i Nävlinge. Charlotte

Gardebrand. Karin Olsson. 10:00
Taarup. Margareta Axelsson.
Hanna Olofsson. 10:00

Vi följer myndigheternas anvisningar för
covid-19. Aktuella anpassningar
av programmet finns på
www.navlinge-rickarum.se
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Equmeniakyrkan i Nävlinge-Rickarum bedriver en bred barnoch ungdomsverksamhet. Här arbetar vi för att alla ska trivas
och få delta i en meningsfull gemenskap. Välkomna!
Barntimmar

För dig i åldern 3–6 år. Vi träffas och pysslar,
fikar mm. Nävlinge, lördagar, 10.00–11.30.
Kontakt: Pernilla Mårtensson, 070-381 20 59.

Småbarnsmusik

Sång, fika och lek för barn och föräldrar.
Nävlinge, torsdagar, 9.00–11.00.
Kontakt: Pernilla Mårtensson, 070-381 20 59.

Scout

För dig från 7 år och uppåt. Vi är ute mycket
och lär oss om naturen och hur vi ska vara mot
varandra.
Nävlinge och Rickarum, måndagar,
18.00–19.30.
Kontakt Rickarum: Anna-Karin Åkesson,
073-313 54 07.
Kontakt Nävlinge: Anne-Louise Wramneby,
070-237 57 75.

Familjescout

Scouting för alla. Lördagar kl 10–13.

Tre lördagar per termin 10.00–13.00.
Kontakt: Hanna Olofsson, 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 19.00.
Kontakt: Alfred Åkesson, 0732 -64 19 67.

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: Johan Mårtensson, 076-879 45 35.
Bankgiro: 5139-8261. Swish: 123 480 41 18.

Equmenia Rickarum

Vad är Equmenia?

Equmenia är Sveriges största kristna barnoch ungdomsorganisation.
I Sverige finns det 450 föreningar med
30 000 medlemmar. Två av dessa föreningar
finns i Nävlinge och Rickarum där vi
tillsammans är cirka 100 medlemmar.

Ordförande: Rasmus Olsson, 072-361 40 39.
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.

Kom med du också!
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Vill ni som ledarteam utmanas
och utvecklas i ert ledarskap?
Tre korta samlingar på Zoom
(se länk på hemsidan)
Varje samling innehåller 15 minuters
föreläsning och 30 minuters samtal
Torsdagen den 8 april kl 20:00

Min berättelse
Onsdagen den 28 april kl 20:00

Mina relationer
Måndagen den 10 maj kl 20:00

Min delaktighet

Upptäck
dina gåvor
Tre samlingar på Zoom där vi
funderar på våra gåvor.
Varje samling består av 20 minuters
föreläsning och 30 minuters samtal. Vi
söker och funderar över de gåvor som är
mest naturliga för oss. Vi funderar också
på hur dessa kan utvecklas vidare?
Tisdagen den 13 april kl 20:00

Kom med i vår
gemenskap
Att vara med i vår församlings
gemenskap är ett sätt att visa
tillhörighet, att få stöd, att bära och
bli buren, att söka och möta Gud
tillsammans med andra.
Välkommen till oss!

Tisdagen den 18 maj kl 20:00
Onsdagen den 2 juni kl 20:00

Equmeniakyrkan Nävlinge-Rickarum

shorturl.at/hqvPV

Vill du veta mer, kontakta någon av
följande personer:
Anne-Louise Wramneby, 070-23 757 75.
Pernilla Mårtensson, 070-381 20 59.
Bengt Åkesson, 070-518 78 07.
eller e-post info@navlinge-rickarum.se

Se nummer
på sidan 2
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SPONSORER
044-822 55

Jordbruksentreprenader 070-604 66 57

SALOMONSSONS VÄXTER AB
Lokal – Trygg – Personlig

Nävlinge
044-821 00

044-850 00

ANDERSSONS LANTHANDEL
Rickarum
Sedan 1920
044-32 50 15

070-618 26 60

Allt inom el
044-244244

Blommor och presenter
för alla tillfällen

Sparbanksstiftelsen
Vinslöv

Marie Torstensson, tel. 0705-947128

www.navlinge-rickarum.se

