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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 
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

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 ingen enkel uppgift som 
myndigheterna har. I skrivandes 
stund faller börserna och nya direktiv 
om att begränsa smittspridningen 
och dess effekter strömmar emot oss 
i strid ström. 

Vi uppmanas av statsministern att tvätta 

händerna vilket också signalerar vårt 

eget ansvar för gemenskapen. I tider som 

dessa testas vår förmåga till att vilja leva i 

gemenskap och ta ansvar för de som inte 

är mina närmsta. Är vi beredda att avstå 

något för våra medmänniskor både lokalt 

och globalt? 

Utebliven gemenskap gör oss sjuka
När myndigheterna rekommenderar att 

den med minsta symtom ska ”avstå sociala 

kontakter” så måste vi tänka till lite extra. 

Här finns alla möjligheter till att använda 

de tekniska hjälpmedel som finns för att 

förhindra människor från att bli isolerade 

från sociala kontakter och gemenskap. 

Utebliven gemenskap gör oss också sjuka.

Men det finns också en urgammal 

bestående förankring för livet i tillvaron. 

Denna förankring består av övertygelsen 

om att vi är skapade till Guds avbild och att 

vi alla är föremål för en villkorslös kärlek. 

Vi kommer att kunna bli sjuka eller mista 

vår försörjning men vi kan ändå behålla 

vårt hopp. ”För den som tror skall det sista 

undret bli större än det första”, skrev en 

gång Dag Hammarskjöld och han fång-

ade ett perspektiv vi behöver. Livet här 

är begränsat. Det visste våra förfäder och 

det vet våra systrar och bröder i Haiti och 

Kongo som lever under helt andra villkor.

Välkommen till gudstjänst och andra 

mötesplatser. Det är nu gemenskap behövs 

mer än någonsin.

Bengt Åkesson
Ordförande
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Ett liv i gemenskap

Besök församlingens hemsida
www.navlinge-rickarum.se
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Allis Åkesson som går på bibelskolan Götabro utanför Kumla, reste till Thailand 
med en kamrat från skolan för att göra praktik under tre månader. 

I gudstjänsten den 9 februari hade vi för-

bön för henne.

Hur går det då för Allis?
Allis säger att hon trivs bra även om det va-

rit en hel del kulturkrockar, så det har tagit 

lite tid att vänja sig. Men nu är hon igång 

med uppgifterna som i huvudsak består av 

att lära ut engelska och att bygga relationer 

med människor.

Att ha engelskalektioner med en grupp 

barn i åldern 5-8 år kan förstås va lite 

jobbigt, barnen har mycket energi och har 

svårt att sitta stilla ibland.

Ett läger som de skulle åkt på, blev 

inställt på grund av coronaviruset, det var 

lite trist.

Allis säger att thailändarna är supertrev-

liga och mycket gästvänliga, detta bidrar 

till att hon trivs med tillvaron där.

Allis trivs i Thailand
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Till jordens yttersta gräns 
– till dessa mina minsta

Equmeniakyrkans nationella kyrkokonferens äger i år rum i Malmö 
på Stadionmässan den 21–23 maj

Fem gudstjänster kommer att hållas:
Onsdag 20 maj 19.00 Evangelisternas kväll.
Torsdag 21 maj 10.00 Inledningsgudstjänst.
Torsdag 21 maj 19.00 Gudstjänst. Förbön 
för internationella missionsarbetare.
Fredag 22 maj 19.00 Nattvardsgudstjänst. 
Förbön för Vägledningsåret.
Lördag 23 maj 19:00 Gudstjänst med 
ordination

Seminarier
På fredagen är det åtta olika seminarier 
öppna för alla inklusive ombud. På lördagen 
är det sju seminarier för deltagare som inte är 
ombud. Anmälan till seminarier sker på plats 
i konferensbyrån. Tid för seminarierna är 
fredag och lördag 13.30-14.45.

Storseminarium ”Där mötet med Jesus Kristus 
förvandlar”. Torsdag 21 maj 13.30-14.45

Kvällsprogram
Under Kyrkokonferensen i Malmö är du väl-
kommen till olika kvällsprogram till exempel 
den 22 maj 21:00 blir det Brittas vardagsrum 
med Charlotte Rørth. Britta Hermansson 
samtalar med den danska journalisten och 
författaren Charlotte Rørth som berättat om 
sin personliga religiösa upplevelse i boken 
”Jag mötte Jesus – bekännelser av en motvil-
ligt troende”. Guds son uppenbarade sig för 
den kritiskt granskande journalisten på ett 
oväntat sätt.

Programmet i sin helhet kan du läsa på 
equmeniakyrkan.se/aktuellt/kyrkokonferens

Varmt välkommen att delta i förhandlingar, seminarier, gudstjänster, 
kvällsprogram och andra aktiviteter!
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Lägesrapport från Haiti
Lördagen den 14 mars hade vi gospelkväll med insamling till Haiti. Totalt kom 
det in 17 339kr. Under kvällen läste vi upp ett brev till Else Jakobsson från 
pastor Lunique Yoyo. Nedan är en något förkortad version av det brevet.

Kära Syster!
Jag ger äran till Gud som vakar över oss 

dag efter dag. Tack vare hans närvaro 

försvinner våra bekymmer även när 

sjukdomen fortsätter att attackera oss. För 

tillfället är allt bra.

Men den sociala och politiska situa-

tionen i landet är fortfarande oroande. 

Fattigdomen når sin topp, människor som 

ber om allmosor på gatan blir fler och fler. 

Undernäringen ökar. Våldet är mycket 

utbrett. Till och med i provinsstäder är 
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det banditer som styr. För närvarande 

är det ingen som går fri. Vi har alla blivit 

måltavlor för gäng och banditer. Du kan 

inte ens lita på polisen eftersom många 

av poliserna är gäng. Vissa är medlem-

mar i gäng som kidnappar, våldtar flickor 

och kvinnor. När en person kidnappas 

förhandlar familjemedlemmarna om lösen 

utan att blanda in polisen för att inte även-

tyra offrets liv eftersom de tror att polisen 

är inblandad.

Trots fattigdom, osäkerhet och våld i alla 

former som sprids över hela landet grälar 

politiska ledare med varandra förnekan-

des alla möjligheter till dialog för att hitta 

enighet om landets verkliga behov. Vi lever  

i fullständig osäkerhet. Det finns ingen i 

landet som inte är rädd. Barnen som går i 

skolan är fyllda av rädsla när de lämnar sitt 

hus. De är rädda för sitt liv, rädda för att bli 

rånade eller kidnappade av banditer på vä-

gen till skolan. De är också rädda för sina 

föräldrars skull när de måste ge sig iväg 

för att med stor möda få tag i bröd. Alla 

människors barn är i fara. Det finns ingen 

medvetenhet bland våra politiker. Alla 

våra politiker, inklusive regeringstjänste-

män, är djupt involverade i korruption. 

Vapen, narkotikahandel och trafficking 

dominerar landet. Människohandlare och 

korrupta politiker kör stora sex till åtta 

cylindriga SUV: er trots det dåliga till-

ståndet på våra vägar.

Jag tackar alla våra vänner i Sverige som 

stöder oss under denna mycket mörka tid i 

vår mänskliga historia. Jag är väldigt tack-

sam. Jag tar också detta tillfälle att hälsa 

alla våra vänner från Sverige.

Måtte fred och harmoni fortsätta att 

vägleda Sverige som facklor som ger glädje 

och lugn i detta lands liv.

Om 
vägskäl

och avgörande händelser 
som präglar livet

Helg med 
Britta Hermansson
12–13 september

Bidra till 
att göra skillnad!
Använd bankgirokonto 5026-4431 

eller Swish 123 516 4389 
för att stödja detta arbete 

våra vänner i Haiti.
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missionskyrka.

missionskyrka.

Detta har hänt…
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Musikgudstjänst men Jakob Andersson och Ola Norrham.

Nävlinge missionskyrka.

Vigselgudstjänst för Mira och Dennis.

Tack till ledare i equmenia.
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I Rickarums missionskyrka kommer 
det ställas iordning ett bönerum där 
vi tillsammans hjälps åt att fylla hela 

dygnets timmar med bön. 

För mer info, kontakta Dennis 
Cederholm 076-6276226

Bönedygn 25–26 april

Bokcirkel
Var med och läs 
Liv i gemenskap 

av Dietrich Bonhoeffer

Vi samlas vid sex tillfällen och samtalar om 
vad vi läst om. Boken är endast på 142 sidor.

Första träffen är den 16 april kl 19:00 i 
Rickarums missionskyrka. Vid frågor kontakta 

Alfred Åkesson 0773-2641967.

Dietrich Bonhoeffer var en tysk luthersk präst, teolog, motståndskämpe och företrädare för den s.k. Bekännelsekyrkan. 
Bonhoeffer var aktiv motståndare till nazismen och redan 1933 gjorde han offentligt motstånd mot dess politik och 
judeförföljelserna. Tio år senare arresterades han. Bonhoeffer avrättades i april 1945 för högförräderi mot national-
socialismen. Genom avrättningen betraktas Bonhoeffer som kristen martyr för sin tro.
När Gestapo på hösten 1937 hotade att stänga prästseminariet i Finkelwalde började Dietrich Bonhoeffer att skriva Liv i 
gemenskap. Den utkom 1939, hör till hans mest kända och lästa böcker och räknas till de kristna klassikerna. Liv i gemen-
skap handlar om att varje kristen är en unik avbild av Gud och våra olikheter är oumbärliga bidrag till gemenskapen. 
Likaväl som ingen kan vara människa utan medmänniskor, kan ingen heller vara kristen utan andra kristna.
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5 Sön Gudstjänst i Rickarum. Staffan 
Andersson, Maria Grahn, Erna o 
Thore Pehrsson. 10:00

10 Fre Långfredagsgudstjänst i Nävlinge. 
10:00

12 Sön Gemensam påskdagsgudstjänst i 
Odalkyrkan. Pernilla Mårtensson. 
Kör. Sven-Ove Svensson. 16:00
Sångövning kl 13:00

18 Lör Scoutlördag i Nävlinge. 10-13

19 Sön Gudstjänst i smågrupper.
26 Sön Gudstjänst i Rickarum. Dennis 

Cederholm, Margareta Axelsson, 
Elin Weman. Insamling till nationellt 
arbete. 10:00

30 Tor Vårbrasa hos fam Olsson, Rydbolund 
Rickarum. 19:00
Vårbrasa vid Ribax i Nävlinge. 
19:00

3 Sön Gudstjänst i Nävlinge. Åse 
Gardebrand, Anne-Louise 
Wramneby. 18:00

9 Lör Scoutlördag med kämpalek. 
10 Sön Gudstjänst i Rickarum. Pernilla 

Mårtensson, Ester Mårtensson, 
Anders Mårtensson. 10:00

17 Sön Gudstjänst i Nävlinge. Staffan 
Andersson, Hanna Olofsson. 
10:00

21-23 Kyrkokonferens i Malmö.
24 Sön Gudstjänst i smågrupper.
31 Sön Pingstdagsgudstjänst på Slätthults 

hall. Bengt Åkesson, Pernilla Sjögren 
och Carin Holst, Medverkan även 
av Thore Pehrsson. 08:00

Valborgsmässoafton
i Nävlinge och Rickarum

I Nävlinge tänds elden kl. 19:00. 
Sång av Minimanskören, tipsrunda 

-

Parkering på åkern bredvid Ribax.
I Rickarum tänds elden hemma hos 

familjen Olsson på Rydbolund 

Alla varmt välkomna!

Aktuell information med anled-
ning av coronaviruset, covid-19

Equmeniakyrkan och Equmenia följer aktivt 
utvecklingen gällande coronaviruset.

Vi avstår från att ta i hand eller krama varan-
dra. Vi vädjar till att var och en med symptom, 
även milda, håller sig hemma och avstår att 

närvara vid samlingar tillsvidare.

ställa in gudstjänster och samlingar, men 
beslut behöver fattas allt eftersom.

Se aktuell information på 
www.navlinge-rickarum.se
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Almas
secondhand 
& Cafe 
– Nävlinge 

Öppett: måndag 16.00–20.00. Övrig info, se facebook eller ring 070-381 20 59.Öppett: 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-
BÖN-

TJÄNST
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.

Almas har flyttat!
Träffpunkt Nävlinge Almas secondhand har 
varit igång sedan hösten 2013. Verksamheten 
har nu flyttat till ”röda skolan” mitt i Nävlinge.

Det kommer att bli en del nyheter under våren, 
bland annat möjlighet att hyra en hylla, där 
man kan ha egna loppis och secondhand-
prylar till försäljning.

Någon lördag anordnas det bakluckeloppis. 
Under påsk blir det konstutställning.

Om du har du frågor och funderingar 
så hör gärna av dig till Pernilla Mårtensson 
070-3812059

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

Gilla oss på 
Facebook!
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7 Sön Gudstjänst i Nävlinge. Jakob 
Andersson, Cecilia Åkesson, Elna 
Fredriksson. 10:00

14 Sön Gudstjänst i Brostorps skog. 10:00

21 Sön Gudstjänst i smågrupper.
28 Sön Gudstjänst i Rickarum. Pernilla 

Mårtensson, Alma med vänner, Linn 
Svensson. 10:00

5 Sön Gudstjänst i Nävlinge. Kurt 
Götesson, Christer Axelsson. 10:00

12 Sön Gudstjänst i smågrupper.
26 Sön Gudstjänst i Rickarum. Pernilla 

Mårtensson, Anna-Karin Åkesson. 
10:00

2 Sön Ekumenisk friluftsgudstjänst vid 
hembygdsgården i Nävlinge. 
Medtag kaffekorg och något att 
sitta på. 14:00

9 Sön Gudstjänst i Rickarum. Pernilla 
Mårtensson, Tom Jönsson. 10:00

16 Sön Gudstjänst i Nävlinge. Jakob 
Andersson, Hanna Olofsson, 
Roland Olofsson. 10:00

23 Sön Gudstjänst i smågrupper.
30 Sön Gudstjänst i Rickarum. Staffan 

Andersson, Karin Olsson. 10:00

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

Sommarens scouthändelse 

TJURK
Den 27 juli beger sig scouterna från 
Nävlinge och Rickarum till ön Tjurkö 

i Karlskrona skärgård. 
Där lever de lägerliv tillsammans med övriga 
scouter i Equmenia Syd. Under lägret kommer 
det vara projekt, spårning och givetvis mycket 
bad. Den 1 augusti avslutas lägret och det är 
dags att åka hem igen. Du får gärna komma 
och hälsa på scouterna, men hör av dig till 

Anna-Karin Åkesson (0733–135407) innan, 
så scouterna är på plats.



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
För dig i åldern 3–6 år. Vi träffas och pysslar, 

lördagar 10.00–11.30.
Kontakt: Pernilla Mårtensson, 070-381 20 59.

Scout

måndagar, 18.00–
19.30.
Kontakt Rickarum:
073-313 54 07.
Kontakt Nävlinge: Anne-Louise Wramneby, 
070-237 57 75.

Frekvent – för dig som är tonåring

fredagar 19.00.
Kontakt: Pernilla Mårtensson, 070-381 20 59.

Scoutlördag
Scouting för alla åldrar. 
Tre lördagar per termin 10.00–13.00. 

Kontakt: Patric Sjögren, 070-510 06 36.

Hjälpa till?
Om du är lite äldre tonåring, förälder eller bara 

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. 

Är du 7 år eller äldre – 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 välkommen att vara med. Vill du veta 

mer kontaktar du någon du känner i för-

samlingen eller ordförande Bengt Åkesson 

070-518 78 07.

6 Sön Gudstjänst i Nävlinge. Kurt 
Götesson, Lena Olbers. 10:00

12 Lör Kvällssamling Rickarum. Britta 
Hermansson. 19:00

13 Sön Gudstjänst Rickarum. Britta 
Hermansson. 10:00

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
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