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Uthållighet
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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
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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

Inte så lätt att hålla ut
Foto: Albin Åkesson

Är det någon gång vår uthållighet
satts på prov så har det varit under
detta året. Många av oss har varit
isolerade och känt oss ensamma.
Alla vill vi stoppa smittspridningen,
men det är jobbigt att behöva vara så
begränsad och vi undrar, hur länge
ska det hålla på?

Det är lätt att säga till andra att vi måste
hålla ut, men när det kommer till oss själva
är det inte alltid så enkelt. Men många vet
att det är detta som krävs för att vi skall utvecklas som människor. Uthållighet krävs
på många av livets område om vi ska växa
och nå dit vi önskar.
Näring i pandemins tid
I bibeln talas det mycket om uthållighet,
till exempel säger Jesus att vi måste hålla
ut för att se en skörd samtidigt som vi
underhåller med vatten och näring. Så vad
behöver vi tillföra för vatten och näring i
pandemins tid? Hur kan vi använda den
här tiden till att fördjupa vår relation med
Gud och med varandra, och tjäna det
samhälle vi lever i?
Upprätthåll goda rutiner
Den kristna erfarenheten talar sitt tydliga
språk: Upprätthåll goda rutiner för din
växt som människa även då det tar emot.
Gå på gudstjänst varje söndag även om
det är på YouTube och du inte kan gå dit
fysiskt. Ta tid för samtal med Jesus i bön
mitt i vardagen. Tala med honom om allt,
även dina frustrationer. Tacka ständigt för
det du har omkring dig av vänner, familj,

hus och hem. Läs din bibel och andra
böcker som kräver tid och eftertanke. Lär
dig ny teknik så du kan ha mer kontakt
med andra. Lyssna på poddar som ger dig
hopp. Ring någon och prata länge. Skicka
ett uppmuntrande meddelande till någon.
Hjälp någon som behöver hjälp. Gå en
promenad med någon och prata om livets
väsentligheter. Ta tid i din ensamhet och
hitta spåren av hur Gud gett sig till känna
för dig och visat att han älskar dig.
Bengt Åkesson

Besök församlingens hemsida

www.navlinge-rickarum.se
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Trots pandemin

Vi håller gudstjänst som
vanligt – nästan

Du är välkommen att delta i våra gudstjänster som på grund av Covid 19 ett tag
framöver hålls via YouTube. Du behöver förstås en dator eller smart telefon för
att kunna delta. Om du inte kan titta på våra ordinarie gudstjänsttider ligger
samtliga streamade gudstjänster kvar på vår YouTubekanal.

Nya skärpta råd från Folkhälsomyndigheten leder till förändringar i programmet. I
skrivande stund i november så är samtliga
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gudstjänster streamade på YouTube utan
deltagare. Detta är ett troligt scenario även
för december.

Håll koll på vår verksamhet
Scouterna fortsätter träffas ute medan tonårsgruppen Frekvent ses digitalt. Barnmusiken
har tagit paus medan Almas Secondhand
håller öppet. Tyvärr är övriga planerade aktiviteter inställda för närvarande. Håll koll på
uppdateringar på vår hemsida, Facebooksida,
mail och våra affischer.
Sedan pandemins början har digitala
sändningar på YouTube spelat en viktig roll.
Sändningarna går också att se i efterhand.
Länk till församlingens kanal på YouTube hittar du på www.navlinge-rickarum.se.
Varför inte prenumerera på kanalen, då får du
automatiskt e-post om nya sändningar.
Får du inte in våra digitala kanaler?
Har du en dator eller en smart telefon och
behöver hjälp med inställningarna för att
kunna se våra sändningar, hör av dig till:
Bengt Åkesson på telefon 070-518 78 07.
Equmeniakyrkan Nävlinge-Rickarum

shorturl.at/hqvPV

Tips!
I webb-gudstjänsten den 8 november
berättar Pelle Åberg, produktionschef
på Sweden Rock Festival, vad som
blev viktigt i hans liv efter hans möte
med Jesus. Pelle berättar om att inte
binda sig vid saker som gör att man
inte är fri, om att prata med Jesus
i vardagen, om att vända sin ilska
till tacksamhet och att be för den
som man inte tycker om. Det är en
berättelse som handlar om att vandra
i ljuset, vilket kräver uthållighet.
Lyssna gärna på hans berättelse på
församlingens YouTube-kanal. Klicka
på https://youtu.be/FGpTfNc6nCE
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Häng på

Småbarnsmusik

Är du också
dagledig
små barn.
Vi drar igå med
ng igen 4
februari. To
rsdagar kl.
9–11.
Kontakta P
ernilla Må
rtensson,
070–381 2
0 59

Trots regn och blåst ”trillade” småbarnen med föräldrar in till Nävlinge
Missionskyrka vid 9-tiden på torsdagen. Spända av förväntan för första
småbarnsmusik-träffen. När fem barn var på plats drog vi igång.

Det började lite trevande med både nya
och gamla bekantskaper. Men när leksakerna kom fram blev det full rulle på både
barn och vuxna. När barnen lekt en stund
hade vi en presentationsrunda och sången
drog igång. Pernilla Mårtensson hade
förberett en blandad kompott sånger och
barnen tyckte det var roligt med både sång
och rörelser.
Efter sångpasset blev det fikastund för
framförallt de kaffesugna mammorna,
även småbarnen fick lite välbehövligt
mellanmål. Efter fikastunden fick barnen
leka av sig lite till innan det var dags att
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tacka för sig. Trötta och nöjda barn och
föräldrar begav sig hemåt igen för att ladda
upp inför nästa vecka!
Annie Thurban

Fira Lucia med oss
– utomhus

Advent är mörker kyla, det är så
barnen i Luciatåget sjunger

Visst är det mörkt och kallt. Det är det
alltid när vintern gör sig påmind. I år känns
det lite extra dystert. Pandemin har ställt
till det och vi undrar alla om det blir någon
ljusning på bekymren någon gång.
Det vet vi inte, men vi vet att det är
advent och då tänder vi adventsljusstakar
och stjärnor och vi firar Lucia. Advent är
den tid då ljuset får vara i centrum, vilket
behövs under den mörkaste tiden på året.
Det finns många som känner av
ensamhet mer än vanligt i coronatider. Då
är det kanske extra viktigt att vi hjälps åt att
sprida ljus och ljusets budskap.
Enligt en legend om Lucia, skulle hon
ge mat till kristna, som gömde sig undan
romarnas förtryck, nere i mörka kata
komber. Händerna var fulla av mat, för att
lysa upp sin väg bar hon ljus på sitt huvud.
Tänk att någon kommer med mat och lite
ljus och på så sätt hjälper en medmänniska
när livet är som tuffast.
Du har själv säkert idéer på hur du kan
vara en ljusbärare och ge ”lite ljus” till
någon som tycker livet så här i dessa tider
är mörkt och jobbigt.

Söndagen den
13 december
firar vi Lucia
Nävlinge
Almas seconhand kl. 15.00
Missionskyrkan kl. 16.00

Rickarum
Missionskyrkan kl. 17.30
Busshållplatsen kl. 18.30

Enkel fika serveras.
Gällande regler från folkhälsomyndigheten
kommer att följas vid tillfället. Aktuell
information om luciafirandet kommer att
finnas på navlinge-rickarum.se samt sättas
upp vid missionskyrkorna.

Välkomna!
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Detta har hänt…

Familjescout Nävlinge.

Kyrkfika Nävlin
ge.

Scoutinvignin
g i Rickarum.

utat
ionskyrka efter ett nyss avsl
Morgonen i Rickarum miss
LAN-party

Gudstjänst i Nävlinge..

Sång av vännerna från Vins
lövs

missionskyrka.

ter.
kommande WEB-gudstjäns
Ny utrustning testas inför

Kårchefen lär ut
sco
den lille vid scoutin uthälsningen – den store skydd
ar
vigning i Rickarum
.

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:

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

SAVE THE DATE
Fredrik Lignell kommer
att besöka oss en helg
under våren 2021.
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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PROGRAM
Närhet i en ny tid

En föreläsning om nära relationer

N OV E M B ER
29 Sön

Adventsgudstjänst i Rickarum.

Hanna Olofsson, Berit Axelsson
m. fl. 10:00

DECEMBER
6 Sön

Gunilla Ludwigsson

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

10 februari 19.00
i Rickarums Missionskyrka

Kom med och
upplev äventyr
med oss
Terminsstart Equmenia
i Nävlinge och Rickarum
Barntimmar 7/2 kl. 10.00
Småbarnsmusik 4/2 kl. 9.00
Scoutlördag 20/3 kl. 10.00
Scout 1/2 kl. 18.00
Frekvent 29/1 kl. 19.00

Välkomna!

Gudstjänst i Nävlinge. Elin

Weman. Agnes och Pernilla
Sjögren. Anna- Karin Åkesson.
HAITI-gudstjänst. 10:00

13 Sön

Luciafirande utomhus i Nävlinge och
Rickarum. Se sidan sju.

20 Sön

Gudstjänst i Rickarum. Jakob

24 Tor

Julbön i Nävlinge. 13:30

26 Lör

Gudstjänst i Rickarum på

Andersson, Carin & Christian Holst.
Thore Pehrsson. 10:00

annandag jul. Elin Weman. Josefin
o Tobias Olbers. Insamling till
internationellt arbete. 10:00

JA N UA R I
1 Fre

Ekumenisk gudstjänst i Nävlinge

kyrka på nyårsdagen.
Pernilla Mårtensson. Anders
Myhrberg. 11:00

6 Ons Gudstjänst i Nävlinge på

trettondagen. Bernhard Svanström,
Hanna Olofsson. Dennis
Cederholm. 10:00

10 Sön

Gudstjänst i smågrupper.

14 Tor

Styrelsesammanträde i Rickarum.
19:00

17 Sön

Gudstjänst i Rickarum. Erica Bäck,
Bengt Åkesson. 10:00

22 Fre

Equmenias årsmöte i Rickarum för
Equmenia i Nävlinge och Rickarum.
18:30
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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.
Tre personer ingår i samtalstjänst där dessa ingått tystnadslöfte
samt genomgått utbildning inom själavård.
De som du kan kontakta är:

FÖRBÖNSTJÄNST
Du som önskar
att vi skall be för
något i
gudstjänsten.

Skicka ett mail
till bon@
navlinge-rickarum.se
eller
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.

Sms:a
073-382 04 20.

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.

Haitilördag

Under årets sista lördagsöppet den 5 december gör
vi en storsatsning till förmån för barnen på Haiti.
All försäljning i butiken och i cafét går oavkortat till
skolan i staden Maissade som vi är med och stöttar.
Passa även på att stötta scouterna som kommer
sälja julgranar.
Insamling till Haiti sker även på gudstjänsten den
6 december 10:00 i Nävlinge Missionskyrka.

Öppet: måndag 16.00–20.00 samt en lördag i månaden, se Facebook.
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Om
vägskäl

PROGRAM
24 Sön

Gudstjänst i Nävlinge. Staffan

31 Sön

Gudstjänst i Rickarum. Bengt

och avgörande händelser
som präglar livet

Andersson, Elin Weman och Ester
Mårtensson. Anna-Karin Åkesson.
10:00
Jörnland, Margaretha Axelsson.
Anders Mårtensson. 10:00

F E B RUA R I

Helg med
Britta Hermansson
6-7 mars

2 Tis

Årsmöte för byggnadsföreningen i
Nävlinge. 19:00

6 Lör

Barntimmarna i Nävlinge startar.
10:00

7 Sön

Gudstjänst med årshögtid i

Rickarum. Pernilla Mårtensson.
Thore Pehrsson. 10:00

10 Ons Föreläsning ”Hållbara relationer”

med Gunilla Ludvigsson i Rickarums
Missionskyrka. 19:00

14 Sön

Julgransförsäljning
Scouterna i Nävlinge och Rickarum
säljer julgranar.
Vid Anderssons lanthandel i Rickarum
28/11, 12/12 samt 19/12 kl. 8.30–12.00
Vid Almas Secondhand i Nävlinge.
5/12 kl. 10–14
Det finns möjlihet att få en gran
hemkörd i närområdet.
För frågor eller för att beställa,
ring 0733-13 54 07
Allt överskott går oavkortat till
scouterna i Nävlinge och Rickarum

Gudstjänst i Nävlinge. Staffan

Andersson, Anette Olofsson.
Hanna Olofsson. 10:00

15 Mån Tidningskommittén i Rickarum. 19:00
16 Tis

Styrelsesammanträde i Rickarum.
19:00

21 Sön

Gudstjänst i smågrupper.

28 Sön

Sånggudstjänst i Rickarum. Jakob

Andersson, Petrus Wingren. Dennis
Cederholm. 18:00

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.
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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: Alfred Åkesson, 073-264 19 67.
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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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

4 Tor

Årsmöte för byggnadsförningen i
Rickarum. 19:00

6 Lör

Gudstjänst i Rickarum. Britta

7 Sön

Gudstjänst i Nävlinge. Britta

Hermansson. Jenny & Joel
Lundqvist, Bengt Åkesson. 19:00
Hermansson. Marie Larsson.
Anne-Louise Wramneby. 10:00

14 Sön

Gudstjänst i Rickarum. Charlotte

20 Lör

Familjescout i Nävlinge. 10-13

21 Sön

Gudstjänst i smågrupper.

Thaarup. Elin Gunnarsson, Karin
Olsson. Offerdag för pastors- och
diakoniutbildningen. 10:00

24 Ons Styrelsesammanträde i Rickarum.
19:00
28 Sön

Gudstjänst i Nävlinge. Elin

Mannerheim. Christer Axelsson.
10:00

A PR I L
2 Fre

Korsvandring på långfredagen i
Rickarum. 10:00

Se nummer
på sidan 2

Aktuell information kring corona
viruset, covid-19, hittar du på:
www.navlinge-rickarum.se
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SPONSORER
044-822 55

SALOMONSSONS VÄXTER AB
Lokal – Trygg – Personlig

044-850 00

Nävlinge
044-821 00

ANDERSSONS LANTHANDEL
Rickarum
Sedan 1920
044-32 50 15

070-618 26 60

Allt inom el
044-244244

www.navlinge-rickarum.se

