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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 tre  nummer 
per år.

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
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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Det är dags att betala. På kassadisken 
ligger en förpackning toarullar och 
maskindiskmedel. Lite nervöst 
blippar jag kortet för jag vet inte 
exakt mitt saldo. Ett stort rött kryss 
och orden ”medges ej” kommer upp. 
Jag blir lite stressad och kassörskan 
säger lugnt, gör om det igen, nu sätter 
du in kortet. Jag gör det igen, med 
samma resultat rött kryss och texten 
”medges ej”. 

Bakom mig i kön säger en kvinna: ”Skall 
jag betala för dig?” Jag hör mig själv svara: 
”Nej, nej det löser sig” och så ber jag kas-
sörskan plocka bort toapappret. 

Varför sa min mun nej, till ett erbjudan-
de som hade sparat mig en hel del besvär. 
En annan människa var beredd att ge mig 
något utan att vinna ett enda dugg på det? 

Detta kallas nåd, det som är gratis utan 
egen vinning. Nåd ett väldigt gammalt ord, 
som har en sakral ton i sig. Nåd, nåden.

Vad innebär nåden?
I kyrkan har vi kanske inte så mycket gratis 
toapapper, men vi har nåden från Jesus 
Kristus. En nåd som övergår mänskligt 
förstånd och ibland kan den reta gallfeber 
på folk.

Skall du rent bildligt betala av något, 
kanske finns det skuld eller skam i ditt liv. 
Kanske har du gjort det förut, försökt att 
betala av en skuld och det du fått är bara 
ett rött kryss och orden ekar som hårda 
kalla stenar i ditt bröst ”Medges ej”. 

Kanske finns det saker som du inte vill 
att någon bakom dig skall se och framför 
allt inte erbjuda sig att betala för. Men det 
är här nåden kommer in. Jesus Kristus tog 
allt det som du inte är så stolt för med sig 
upp på korset. 

Där på korset händer det något him-
melskt med det som är dina dilemman 
i livet det som du inte är stolt över. När 
du kommer med din berättelse till Jesus 
Kristus inträffar detta som kallas nåd. Det 
röda krysset har bytts till ett grönt kors. 
När du lämnat din berättelse till Kristus 
ser han på dig med kärlek. Det finns ingen 
tvekan eller osäkerhet när han ser på dig 
och säger: – Välkommen hem!

Visst finns det berättelser som behöver 
en juridisk upprättelse eller som behöver 
en upprättelse människor emellan. Nåden 
ersätter inte alltid detta, men nåden kan 
göra det möjligt att ta sig an konsekvenser-
na.

Har du tagit emot nåden?
Är du en av alla de som tagit emot denna 
nåd från Jesus Kristus? Då måste jag säga 
Grattis, och uppmuntra dig att söka upp 
någon som delar din tro på nåden och 
berätta om ditt beslut. Välkommen!

Pernilla Mårtensson

Nåd

Besök församlingens hemsida

www.navlinge-rickarum.se
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Skoghus 2020
Planen var ett stort distriktscoutläger i Karlskrona skärgård denna sommar. På 
grund av begränsningen av mängden personer fick detta planeras om. Återigen 
tillämpades principen: ”Vi ställer inte in, vi ställer om”. Resultatet blev Skoghus 
2020.

Tillsammans med scouterna från Hässle-
holm och Sösdala åkte vi iväg på ett dag-
scoutläger på Skoghus utanför Sösdala.

Sov hemma
Vi var totalt 50 scouter och ledare som 
träffades klockan nio på morgonen och 
avslutade klockan åtta på kvällen då alla 
åkte hem för att sova i sina egna sängar.

Även om formen för scoutlägret var 
lite annorlunda, så var det mesta sig likt. 
Första dagen byggde vi upp vårt kök där vi 
sen kunde laga mat över öppen eld. 

Under eftermiddagen var det dags för 
lekar, som avslutades med en mycket 
utmanande form av brännboll, nämligen 
skogsfotbollsbrännboll. Efter ett besök i 
glasskiosken och kvällsmat, så avslutades 
första dagen med ett uppskattat lägerbål.

Liksom alla andra dagar så inleddes dag 
två med en morgonsamling som hölls av 
Hans Eriksson, som var lägerkaplan. 

Därefter var det dags för dagens första 
projekt, täljning. Det blev många fina 
alster, bland annat armband och penn-
hållare. 
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Klurig spårning
Under eftermiddagen delade scouterna 
upp sig. De yngre gick på en spårning där 
de fick visa prov på både kunskap och 
klurighet. De äldre scouterna lekte Jeriko, 
som även det krävde en del klurighet, men 
framför allt uthållighet. Även denna dag 
avslutades med ett lägerbål och en andakt.

Nattvandring
Under sista heldagen begav vi oss till Ring-
sjön för en dag av vattenprojekt. Förutom 
kanot- och kajakpaddling kunde man 
även använda håv och vattenkikare för att 
utforska sjöbotten. Efter kvällens lägerbål 
avslutades lägret för de yngre scouterna. 
För de äldre, väntade däremot en tuff 
avslutning. Tillsammans vandrade de hela 
natten från Skoghus till Tormestorp. Vid 
sextiden på morgonen anlände nöjda men 
trötta scouter och efter frukost var även 
deras läger avslutat. 

Marcus Olofsson

Ester Mårtensson gillade lägret
Vad tyckte du om lägret? Det var ett 
kul läger
Hur var det att sova hemma på kväl-
larna? Det var lite konstigt. 
Vad var det roligaste på lägret? Att 
laga mat. 
Hur var nattvandringen? Det var 
bra, men jobbigt. Vi gick länge och 
löste ett ”korsord” under tiden. 
Innan vi avslutade vid midnatt så 
fick vi ”kvällsmat”.
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Vad vi bär med oss
Under snart sex veckor har vi delat livet. Jag och er församling. Ännu en 
sommar lider mot sitt slut, en annorlunda sådan. Vad har hänt? Vad bär  
vi med oss? 

Mitt namn är Hans Eriksson och denna 
sommar har jag varit er sommarpastor. Att 
ta sig an det uppdraget förde givetvis med 
sig känslor, främst förväntan och nervosi-
tet. Det fanns så mycket jag ville dela med 
mig av men hur skulle det gå till? Pastorn i 
Vännäs där jag hade praktik i våras rådde 
mig att släppa kontrollen, släppa känslorna 
och planerandet, och istället låta mig ledas 

av helig ande. Det är inte helt lätt, vi vill 
gärna ha kontroll. Men det blir sällan som 
vi tänkt oss. Hur mycket vi än försöker ta 
kontroll så har vi inte kontroll. Gud har 
kontroll och insikten om det ger oss frid. 

Nu när jag snart lämnar Nävlinge och 
Rickarum så får jag reflektera över hur 
Gud verkat i församlingens liv och i mitt. 
Jag kan inte se allt som Gud gjort denna 
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Om  
vägskäl

och avgörande händelser  
som präglar livet

Helg med  
Britta Hermansson 
12–13 september

sommar i denna församling, men jag kan 
tro och jag kan ana. Jag har sett mycket 
gott ske i sommar och jag både tror och 
anar att det har fått betyda mycket för 
Guds rike.

Sommar med Jesus
Tydligast för mig har det varit på bibel-
studierna med unga vuxna som vi kallat 
“Sommar med Jesus”. Samtalen har varit så 
viktiga och insiktsfulla att jag känt mig helt 
salig efteråt. Att ni vågat ställa svåra frågor 
och vågat komma med svar och reflektio-
ner har varit värdefullt både för mig och er.

Att få träffa församlingens äldre har 
också varit en gåva. Dels samtalen för 
seniorer i skuggan utanför kyrkan, dels att 
få åka runt och sjunga för er med några av 
de yngre i församlingen. Det har verkligen 
berört mig att få se er glädje och tack-
samhet, men också er längtan tillbaka till 
Gudstjänster och gemenskap.

Vad jag också noterat är kärleken mellan 
generationerna. På träffar för yngre har det 
pratats glatt om de äldre och på träffar för 
de äldre har det frågats hur de yngre har 
det. Så vackert det ska bli när församlingen 
äntligen får mötas igen som enhet! 

Vi är en enhet
Det är just detta jag försökt förmedla: att vi 
är en enhet! För en del av er har sommaren 
varit fantastisk, för andra har den varit 

lång och svår. Men som Kristi kropp får vi 
glädjas med varandra, över det goda som 
skett, växandet, mötena, försoningen. Vi 
får också sörja med varandra. Jag har sett 
tårar denna sommar, kärleksfulla tårar 
som vill gemenskap, inte enighet i allt, 
men enhet i Kristus. Att vi som församling 
får se och älska varandra, det har varit vår 
bön i sommar och den bönen fortsätter in 
i hösten. Kraften finns i kärleken, till Gud, 
till varandra och till andra.

Hans Eriksson

”Li der en kropps del, så li der också al la 
de and ra. Blir en del hed rad, så gläder sig 
också al la de and ra.”

1 Kor 12:26



Gudstjänst på långfredagen i Nävlinge.

Helen och Isak Jönsson underhöll på våffelcafé på 

Almas Secondhand i Nävlinge.

Samling i Brostorps skog.

Familjegudstjänst i Nävlinge.

Valborgseld i Rickarum.

Detta har hänt…



Allsångkväll I Rickarum med Albin Åkesson och Joel Wramneby.

Gudstjänst på Slätthults hall.

Allsångskväll i Nävlinge med Elin Weman, Isak 
Jönsson och Albin Åkesson.

Elin Weman och Filip Mårtensson har hållit i den uppskattade sommarträningen.

Ekumenisk gudstjänst vid hembygdsgården i Nävlinge.
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Fredrik Lignell kommer att 
besöka oss i olika samlingar 
den 16–17 januari 2021 

SAVE THE DATE

Hanna Möllås

Tid för intimitet
Hanna Möllås som är leg. barn
morska och leg. psykoterapeut med 
inriktning mot familjeterapi.

14 oktober 19.00 i Tureholms
kyrkan, Sösdala

Närhet i en ny tid
Två föreläsningar under hösten om de nära relationerna. 

Gunilla Ludwigsson

Hållbara relationer
Gunilla Ludvigsson är leg. sjuk
sköterska, barnmorska, föreläsare  
och samtalsterapeut. 

5 november 19.00 i Rickarums  
Missionskyrka

Fredrik är Pastor i Ryttargårds
kyrkan, Linköping och har  
skrivit boken: Bottenkänning – 
Guds långsamma svar på livets 
djävulskap.  
Ett arrangemang tillsammans 
med Betaniakyrkan i Tollarp.
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Församlingens  
YouTubekanal
Sedan pandemins början har flera av för-
samlingens gudstjänster sänts direkt på 
YouTube. Sändningarna går också att se i 
efterhand. Länk till församlingens kanal på 
youtube hittar du på www.navlinge-rick-
arum.se. Varför inte prenumerera på 
kanalen, då får du automatiskt epost om 
nya sändningar.

På vår hemsida hittar du också andra 
tips på länkar med kristen undervisning 
och gudstjänster.

AUGUSTI

 30 Sön Gudstjänst i Rickarum. Staffan 
Andersson, Maria & Stefan Zention, 
Karin Olsson. 10:00

SEPTEMBER

 6 Sön Gudstjänst i Nävlinge. Pernilla 
Mårtensson, Marie Larsson, Lena 
Olbers. 10:00 

 12 Lör Gudstjänst i Rickarum. Britta 
Hermansson, Anette Olofsson, 
Bengt Åkesson. 19:00

 13 Sön Gudstjänst i Rickarum. Britta 
Hermansson, Jenny och Joel 
Lundqvist, Anne-Louise Wramneby. 
10:00

 19 Lör Scoutlördag Nävlinge. 10-13

 20 Sön Gudstjänst i smågrupper.
 27 Sön Gudstjänst i Nävlinge. Bernhard 

Svanström, Hanna Olofsson. 10:00

 30 Ons Styrelsesammanträde i Rickarum. 
19:00

OKTOBER

 4 Sön Gudstjänst i Rickarum. Staffan 
Andersson,Karin Olsson. Insamling 
till Equmenia riks. 10:00 

 10 Lör Tillsammanskväll i Rickarum med 
missionskyrkan i fokus. Pajbuffé, kaffe 
o kaka. Skördelotteri. 18:00

 14 Ons Föreläsning ”Tid för intimitet” med 
Hanna Möllås i Thureholmskyrkan. 
19:00

 17  Lör Scoutlördag. 10-13

 18 Sön Gudstjänst i Nävlinge. Åse 
Gardebrand, Anders Mårtensson. 
10:00

P R O G R A M
Kom med och 

upplev äventyr 
med oss

Terminsstart Equmenia
i Nävlinge och Rickarum

Frekvent 28/8 kl 19.00
Scout i Rickarum 31/8 kl 18.00

Familjescouting i Nävlinge  
19/9 kl 10.00

Välkomna!
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Almas
secondhand  
& café  
– Nävlinge 

Öppet: måndag 16.00–20.00. Övrig info, se facebook eller 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.
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 
församlings utvecklare.

FÖR
BÖNS
TJÄNST
Du som önskar 

att vi skall be för 
något i  

gudstjänsten.

 
Skicka ett mail  

till bon@ 
navlingerickarum.se

eller
Sms:a  

073382 04 20.

En aktiv sommar
Vi har haft en fantastisk sommar i röda skolan 
i Nävlinge. Utöver ordinarie öppettider på 
måndagar har vi även haft lördagsöppet varje 
vecka, våffelcafé samt bakluckeloppis en 
lördag i månaden. Kommande bakluckelop
pisar är den 29/8 och 26/9, välkommen att 
boka plats.

För grupper går det bra att boka besök utöver 
ordinarie öppettider.

Om du har du frågor och funderingar  
så hör gärna av dig till Pernilla Mårtensson 
0703812059 

Välkommen in och fika, handla, eller bara 
prata en stund.

Gilla oss på 
Facebook!
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Aktuell information kring corona
viruset, covid19, hittar du på: 

www.navlingerickarum.se

 25 Sön Gudstjänst i smågrupper. 
 31 Lör Gudstjänst på allhelgonadagen 

i Rickarum. Staffan Andersson, 
Hanna Olofsson, Elna Fredriksson. 
10:00

NOVEMBER

 5 Tor Föreläsning ”Hållbara relationer” 
med Gunilla Ludvigsson i Rickarums 
Missionskyrka. 19:00

 8 Sön Gudstjänst i Nävlinge. Jakob 
Andersson, Marie Larsson, Christer 
Axelsson. Insamling till Nävlinge 
byggnadsförening. 10:00

 12 Tor Styrelsesammanträde i Rickarum. 
19:00

 14 Lör Scoutlördag 10-13

 15 Sön Gudstjänst i Rickarum. Bernhard 
Svanström, Elin Gunnarsson, Lena 
Olbers. 10:00

 22 Sön Gudstjänst i smågrupper.
 28 Lör Adventsgudstjänst i Rickarum. 

Hanna Olofsson, Berit Axelsson. 
19:00

DECEMBER

 6 Sön Gudstjänst i Nävlinge. Anna-Karin 
Åkesson. 10:00

 11 Fre Luciafest i Nävlinge. 18:00

 12 Lör Luciafest i Rickarum. 19:00

P R O G R A M

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

Se nummer på sidan 2

Lördag 28 november 2020, 19.00
Rickarums missionskyrka

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

Musik 
advent
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Equmenia kyrkan i Nävlinge-Rickarum bedriver en bred barn-  
och ungdomsverksamhet. Här arbetar vi för att alla ska trivas  

och få delta i en meningsfull gemenskap. Välkomna!

Barntimmar/barnverksamhet
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.

Familjescouting/Scoutlördag
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: Pernilla Mårtensson, 070-381 20 59.

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.

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 fram
för allt träffar vi kompisar och har kul. 

Kom med du också!

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 tillsammans är  

cirka 100 medlemmar.
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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 för-
samlingen eller ordförande Bengt Åkesson 
070-518 78 07.

Välkommen  
som medlem
Precis som i andra kyrkor är du välkommen 
att delta i gudstjänster och vår verksamhet 
utan att vara medlem. Men du är också varmt 
välkommen att bli medlem!
En församling är till formen ganska lik andra 
föreningar med verksamhet och social ge-
menskap. Men det finns en dimension som 
inte finns någon annanstans. Församlingen 
är gemenskap med inte bara människor, utan 
också med Gud.

En församling är ingen perfekt gemen-
skap, utan en sammanslutning av helt vanliga 
människor, med både styrkor och svagheter 
– med den gemensamma viljan att tro på Jesus 
Kristus och leva med honom som förebild.

Som kristen tillhör du först och främst Jesus 
Kristus och därmed tillhör du den världsvida 
kyrkan. För att växa i tron behöver du gemen-
skap med andra kristna. Utan den gemenska-
pen kan det också vara svårt att bevara tron när 
svårigheter möter i livet.

Delad gemenskap — delat ansvar
Någon har sagt att i en församling är vi begåva-
de med varandra. Du får betyda något för andra, 
och andra får betyda något för dig! Paulus skrev 
om församlingen som en kropp med många 
olika lemmar: alla är olika, med olika uppgift, 
men alla är beroende av varandra.

Att vara medlem i en kristen församling inne-
bär delad gemenskap i livets glada och svåra 
stunder. Det innebär också delat ansvarstagan-
de — för omsorg om varandra och andra, för 
omsorg om kyrkan som byggnad, för verk-
samheten. Det innebär att du som medlem har 
möjlighet att engagera dig på olika sätt, men 
utan något som helst tvång.

Kostar det något?
Nej, det finns ingen medlemsavgift eller annan 
”tvångsavgift”. Däremot är förstås alla små och 
stora ekonomiska bidrag välkomna – ja, vi är ju 
beroende av det – för att vi ska kunna fortsätta 
vara en församling, bedriva verksamhet och ha 
anställda.

Hur blir jag medlem eller får veta mer?
Ta kontakt med 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

Familjescouting 
scoutlördag

Scouting, gemenskap och 
äventyr för barn och vuxna.

Start 21 september kl. 10–13

Gå gärna in på vår hemsida eller på  
Facebook “Scoutlördag med Equmeniascout 

NävlingeRickarum” för mer info.



SPONSORER

www.navlinge-rickarum.se

ANDERSSONS LANTHANDEL
Rickarum

Sedan 1920
044-32 50 15

SALOMONSSONS VÄXTER AB
Nävlinge

044-821 00

Allt inom el
044-244244

044822 55

070618 26 60

044850 00
Lokal – Trygg – Personlig


