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Församlingsbladet utkommer med tre n
 ummer
per år.

Aktuella plus- och
bankgironummer:

Equmeniakyrkan Nävlinge-Rickarum:
Bankgiro: 597-8663
Swish: 123 096 14 66
Nävlinge missionskyrkas
byggnadsförening: Bankgiro 700-7438
Swish: 123 114 89 98
Rickarums missionskyrkas
byggnadsförening: 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

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.

Redaktionsgrupp: Lena Olbers,
Marcus Olofsson, Erna och Thore Pehrsson.
Foto: Helena Axberg
Ansvarig utgivare: Bengt Åkesson
Tryck: GL-tryck, Kristianstad
Omslagsbild: Helena Axberg
KONTAKT

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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Hemsida: www.navlinge-rickarum.se

Välkommen till
Equmeniakyrkan i
Nävlinge-Rickarum

Tacksamhet
En person sa till mig ”jag tackar Gud
varje dag för olika saker, och jag mår
så bra av det”. Jag tror det ligger
något i det att hjärtat lättats en del när
vi börjar tacka för olika saker. Vi ska
inte klistra på någon sorts falskhet
och tacka för allt bara för att man ska
tacka, för visst finns det saker som
också är jobbiga i livet och det måste
också komma fram i vår bön.

För mig har det varit en stor tacksamhet
att få komma till Equmeniakyrkan Nävlinge-Rickarum där människor frågar och
bryr sig om en. Har flyttat från Kungsbacka och har min familj och vänner där
och ibland kan man känna sig ensam på ett
nytt ställe. Men jag har verkligen känt att
jag har blivit omhändertagen här, blir så
glad i hjärtat av det. Såhär står det i bibeln i
Filipperbrevet 4:4-7
”Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill
jag säga: gläd er. Låt alla människor se hur
vänliga ni är. Herren är nära. Gör er inga
bekymmer för något utan låt Gud i allt få
veta era önskningar genom åkallan och bön
med tacksägelse. Då skall Guds frid, som
övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och
era tankar i Kristus Jesus.”

Gud vill veta alla våra önskningar. Har
du något att tacka eller be för? Någon
person som har uppmuntrat dig? Någon/
några som du vill uppmuntra?
Önskar dig Guds frid!
Hannah Antblad
Församlingsinspiratör

Besök församlingens hemsida
www.navlinge-rickarum.se
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Det finns mycket att vara
tacksam över
Hur kan man behålla glädjen och tacksamheten under livet trots allt som
händer av upp och nergångar? Vi frågade Eva Svensson från Harastorp som
precis har gått i pension som studievägledare.

Hur orkar du vara så positiv?
– Jag har mycket att vara tacksam för. Jag
kände mig oerhört älskad och sedd som
barn. Men det var först när jag själv blev
förälder som jag verkligen förstod vilken
fin förebild min morfar hade varit för
mig och vilket jobb han lagt ner för att jag
skulle ha det bra.
– Jag bodde tillsammans med min
morfar i ett litet hus på vägen mot Bjärröd.
Mamma dog i en trafikolycka när jag var
2,5 år. När sen mormor också dog och
storasyster flyttat hemifrån, var det bara
morfar och jag. Morfar och jag hade en
bra relation, vi gjorde roliga saker tillsammans och morfar var mycket mån om att
jag skulle ha det bra. Han var verkligen
morfar, mor och far på samma gång. Jag
gjorde allt som alla andra barn gjorde, gick
på scout, tonår med mera. Ja, jag minns
min barndom som lycklig.
Vad hände sen?
– Ganska tidigt träffade jag min blivande
man Ingvar? Vi var 19 respektive 22 år när
vi gifte oss 1977 och vi hade då byggt vårt
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hus mitt i Rickarum. Ingvar jobbade som
elektriker och jag på antagningsnämnden
i Kristianstad. Våra två äldsta barn föddes,
Linda 1979 och Johan 1982. Ingvar startade Rickarums El 1979. Själv drabbades
ja av en cancersjukdom och gick igenom
svåra behandlingar, men blev så småningom frisk.
Var du aldrig orolig och tappade tron på
att det skulle gå att bota?
– Nej, jag trodde och hoppades hela tiden
att jag skulle bli frisk. Jag hade två små
barn att ta hand om, inte kunde jag lämna
dem nu när inte morfar fanns i livet längre.
Hur kunde du ta dig igenom i denna
jobbiga situation?
–Ingvar, mina barn och resten av min
familj stöttade mig på alla sätt. Min tro
på Gud och församlingen var en stor
trygghet. Så småningom flyttade jag
till Harastorp och jag utbildade mig till
studie- och yrkesvägledare. Jag var frisk
från sjukdomen, hade ett bra arbete, en
härlig familj och firman gick bra. Men så

Foto: Thore Pehrsson

kom sjukdomen tillbaka, inte bara en gång
utan två gånger. Jag fick gå igenom tuffa
behandlingar igen. Dessutom hade Ingvars diabetes blivit ännu mer påtaglig och
komplikationerna tilltog. Det blev många
vändor till läkare och olika sjukhus innan
Ingvar dog endast 62 år gammal.
Trots att ditt liv varit så motigt i vissa perioder så säger du ”jag har inget att klaga
på” Hur tänker du då?
– Jag försöker tänka på att ta till vara

varje dag som jag mår bra, att jag lever,
inte glömma bort de små glädjeämnena
i vardagen. Jag är lycklig som har barn,
barnbarn och goda vänner!
Alla drabbas någon gång av motgångar
och svårigheter i livet, men det finns också
mycket att vara tacksam över.
Om man kan glädjas över små, ibland
självklara saker, så finns det mycket att
vara tacksam över!
Erna Pehrsson
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Äntligen scoutläger
Scouterna skulle i år äntligen få åka på läger och bo i tält. Vi mjukstartade därför
med ett litet läger på två dygn, från torsdag kväll till lördag eftermiddag, den
16–18 juni.

Efter att ha packat in alla saker i bilar och
släp åkte vi, 15 scouter och ledare till Eslövs sommarhem, vid Gamla Boo. Lägret
hade vi tillsammans med equmeniascouterna från Hässleholm och de var ungefär
lika många som vi.
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Duktiga på att surra
När vi kom till lägerplatsen fick vi börja
med att sätta upp våra tentipi-tält, sen blev
det kvällsmat och givetvis lägerbål innan
det var dags att krypa till kojs. Fredagen
ägnades åt att först bygga kök, vilket i stort

Foton: Anna-Karin Åkessopn

sett ingen av våra scouter fått göra innan.
Det var många surrningar som skulle
göras och scouterna blev riktigt duktiga på
att surra under den dagen.
Lägerplatsen sträcker sig ända ner till
Ringsjön så under eftermiddagen blev det
kanotpaddling och bad.
Familjescouter anslöt
På lördagen utökades skaran i NävlingeRickarum då 15 familjescouter kom till
lägret. Familjescouterna kom så att de fick
vara med på vår morgonsamling, därefter
blev det bland annat paddling och mid-

dagsmatlagning över öppen eld innan de
åkte hem.
Scouterna ägnade förmiddagen åt
hantverk där de gjorde lädersöljor. På
eftermiddagen var det spårning innan
tälten revs och vi hade vår sista samling,
med vår lägerkaplan Pernilla Mårtensson.
Lägret avlutades och vi åkte till missionskyrkan i Rickarum där det blev diskning
och inplockning i scoutförrådet. Vi fick två
bra och sköna lägerdygn. De flesta var nog
trötta när de kom hem men nöjda med att
äntligen ha fått vara på läger.
Anna-Karin Åkesson
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Detta har hänt…

Allsångskväll i Nävlinge

den 23 juli.

den 3 juli.
mmar i byn”

änst för ” So

stj
Invigningsgud

Scoutinvigning i Rickarum den 2 april.
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Joysing från Vinslöv sjunger
den 8 maj.

i Nävlinge missionskyrka
Carin Holst och
Pernilla Sjögren
spelar på Slätthults
hall 29 juni.

Rockkonsert I Nävlinge
den 16 juli.

Våra Ukrainska vänner reser hem till

Kiev.

Elin Weman avtackas för sin insats med
”Sommar i byn”.
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Equmenia
Nävlinge
och
säljer korv
fika.

Äntligen
är den stora
familjefesten tillbaka
LRF:s

Traktorrace
i Nävlinge
den 12 november kl. 11.00
För mer information se
Traktorrace Nävlinges Facebooksida.

Söndag den 11 september är val till riksdag,
region- och kommunfullmäktige.

Se vår valdebatt
Den 25 augusti hade vi valdebatt i Rickarums
missionskyrka. Du som inte hade möjlighet att
vara med kan se debatten på församlingens
YouTube kanal.

Equmeniakyrkan Nävlinge-Rickarum

shorturl.at/hqvPV
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PROGRAM
Equmenia Nävlinge bjuder in till:

AU GUSTI

En kväll för damer

28 Sön

28/9 kl 18:30-20:30

Symöte då och nu
Textillärare Berit Bylund
berättar och visar olika
sytekniker samt svarar på
dina frågor.
Kakfika serveras.

En kväll för herrar
26/10 kl 18:30-20:30

Att driva företag
med fisk i fokus
Johan Ljungquist från Gårdsfisk
berättar om företagets
uppbyggnad, tanke och vision.
Enklare kvällsmat serveras.

En kväll för hela familjen
18/11 kl 18:00

Vi äter tacos och har
fredagsmys tillsammans.
Servering till självkostnadspris.

Välkomna!
Kom med och upplev
äventyr med oss
Equmenia
i Nävlinge och Rickarum

Gudstjänst i Rickarum. Elsa

Nobuoka och Hanna Antblad.
Marie Larsson. Hanna Olofsson.
10:00

31 Ons Styrelsesammanträde i Rickarum.
19:00

S E PT E M B ER
3 Lör

Scoutlördag i Nävlinge. 10–13

4 Sön

Gudstjänst i Nävlinge. Andrei

Odegova. Cecilia Åkesson. Lena
Olbers. 10:00

11 Sön

Gemensam Gudstjänst i Vinslövs
missionskyrka. Britt-Marie KaldéusG:son. Körerna Joysing, Step of Joy
och Joykids. 10:00

18 Sön

Gudstjänst i smågrupper.

22 Tor

Styrelsesammanträde i Nävlinge.
19:00

24 Lör

Scoutlördag i Nävlinge. 10-13

25 Sön

Gudstjänst i Rickarum. Albin
Åkesson. Linn Svensson. 10:00

28 Ons Damkväll i Nävlinge med Berit
Bylund. 18:30

OK TOB E R
2 Sön

Gudstjänst i Nävlinge. Jakob

9 Sön

Gudstjänst i Rickarum. Bengt

Andersson. Dennis Cederholm.
10:00
Åkesson. Carin och Christian Holst.
Karin Olsson. 19:00

15 Lör

Scoutlördag i Nävlinge. 10–13

16 Sön

Gudstjänst i smågrupper.
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Familjescout hösten 2022
Till hösten 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.

Höstens datum är:

3/9, 24/9, 15/10 samt 12/11.
För mer info, spana in Facebook-gruppen
Scoutlördag med Equmeniascout NävlingeRickarum eller kontakta Hanna Olofsson,
070-603 40 40.

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.

12

Hanna Olofsson
070-603 40 40. Socionom med
hjärta för barn och ungdomar.

Bengt Åkesson
070-518 78 07, Pastor, bonde och
församlingsutvecklare.

PROGRAM
OK TOB E R
23 Sön

Familjegudstjänst i Nävlinge med

scoutinvigning. Pernilla Mårtensson.
Hanna Olofsson. 10:00

26 Ons Herrkväll i Nävlinge med Gårdsfisk.
18:30
30 Sön

Gudstjänst i Rickarum. Bengt

Jörnland. Margareta Axelsson. Erna
och Thore Pehrsson. 10:00

N OV E M B ER

Tack!

5 Lör

Gudstjänst på Allahelgons dag i

12 Lör

Scoutlördag i Nävlinge. 10–13

13 Sön

Gudstjänst i smågrupper.

18 Fre

Tacokväll i Nävlinge. 18:00

20 Sön

Gudstjänst i Nävlinge tillsammans

26 Lör

Adventsgudstjänst i Rickarum.
Anna-Karin Åkesson. 19:00

Insamlingsloppet till Ukraina den 30 juli
gav 14 000 kr.
Tack alla ni som var sponsorer, sprang
eller gick rundan efter bästa förmåga.
Swish 123 096 1466
Bankgiro 597-8663
Märk ”Ukraina”

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.

Rickarum. Charlotte Thaarup. Maria
Grahn. Bengt Åkesson 10:00

med Vinslöv. Elsa Nobuoka,
Hanna Antblad, Lena och
Bengt Olbers. Insamling till
Nävlinge missionskyrkas
byggnadsförening.10:00

DECEMBER
4 Sön

Gudstjänst i Nävlinge. Hillevi

Jönsson. Ester Mårtensson. Elna
Fredriksson. 10:00

9 Fre

Lucia i Nävlinge. 18:00

10 Lör

Lucia i Rickarum. 19:00

11 Sön

Gudstjänst i smågrupper.
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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!
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: Tom Jönson, 0723-88 51 27.

Vad är
Equmenia?

Familjescout

Scouting för alla, en lördag per månad
kl. 10-13.
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.
Kontakt: Dennis Cederholm, 076-627 62 26.

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 är Sveriges största
kristna barn- och ungdoms
organisation.

Equmenia Nävlinge

I Sverige finns 450 föreningar
med 30 000 medlemmar.

Ordförande: Rasmus Olsson, 072-361 40 39.
Bankgiro: 163-2017. Swish: 123 589 3763.

Två av dessa föreningar finns
i Nävlinge och Rickarum där
vi tillsammans är cirka
100 medlemmar.

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

Equmenia Rickarum

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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Foto: Charotte Taarup

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 eller ordförande
Bengt Åkesson 070-518 78 07.

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!
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

Vi följer myndigheternas anvisningar för
covid-19. Aktuella anpassningar
av programmet finns på
www.navlinge-rickarum.se

Ordinationshögtid
Den 20–21 augusti var det kyrkokonferens
i Vårgårda för Equmeniakyrkans cirkaa
600 församlingar. Helgen avslutades med
ordinationshögtiden där Pernilla Mårtensson ordinerades till pastor efter några år
av utbildning mitt i livet. Hon fortsätter nu
sin nuvarande tjänst som pastor i Missionskyrkan i Hässleholm.
Equmeniakyrkan Nävlinge-Rickarum

shorturl.at/hqvPV
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.

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

Sparbanksstiftelsen
Vinslöv

Allt inom el
044-244244

www.navlinge-rickarum.se

