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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
Pastor: Karen Andersson, 070-324 13 22, karen.andersson@navlinge-rickarum.se
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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Snart blir det grönt där det nyss var 
brunt, kala grenar börjar få blad och 
alla möjliga färger skjuter upp ur 
något som var grått och geggigt. Det 
känns som ett under varje vår!

Även om det finns vetenskapliga förkla-
ringar så känner jag lycka och glädje över 
växten. 

Växt är något positivt men kan också 
göra ont.

I detta nummer kan vi läsa om vikten av 
att få hjälp att växa såväl i Rickarums skola, 
som för flickorna i Nairobis slum.

Livet är en förutsättning för växt. 
Snart firar vi påsk och i påskens budskap 
hittar vi själva ursprunget, anledningen 
och möjligheterna med livet. Gud skapa-
ren av allt liv kom till jorden som babyn, 
den som vi samlades kring under julhel-
gen. 

Inte hotfull utan liten och hjälplös så 
att alla människor skall kunna närma sig 
honom. Under påskhelgen påminns vi om 
hur en vuxen Jesus går rakt mot sin egen 
undergång. Mot människorna, sina egna 
ledare som skulle döma honom och på 
grymmaste sätt döda honom. 

Han gjorde det för att ge dig och mig liv. 
Ett evigt liv. Jesus uppstod till liv igen och

med det så förstörde han dödens möjlighet 
att ha grepp om oss. 

Nu har du och jag möjlighet till en ge-
menskap med en älskande Gud som vill att 
vi skall växa, för att bli det vi är skapade till.

Karen Andersson 
Pastor i Equmeniakyrkan  

Nävlinge-Rickarum
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människa

Besök församlingens hemsida
www.navlinge-rickarum.se
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När kommunen 2011 valde att lägga ner Rickarums skola startades en skolför-
ening där målet var att på nytt starta upp skolan. Rektor för verksamheten är 
Helena Djurhed. Hon har sina rötter i trakten men har tidigare bott i Göteborg 
där hon arbetat som specialpedagog med elever i behov av särskilt stöd.

När skolan skulle starta 2015 fick Helena, 
som då flyttat tillbaka till Skåne, förfrågan 
om att bli rektor. Det var med en viss tve-
kan, men även med nyfikenhet hon antog 
utmaningen. Vilket hon trivs med.

Jag tror att skolan har en enormt viktig 
roll för att barnen ska få en så bra start som 
möjligt på en lång rad av skolår. Att som 
6-åring få börja skolan nära sitt hem, på en 
mindre ort är värdefullt.

Helena Djurhed är rektor för Rickarums skola.

En skola med fokus på lust 
att lära och trygghet
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Förebild
Själv hade jag förmånen att ha en lågsta-
dielärare som var fantastisk på att se varje 
individ och uppmuntra oss att våga vara 
den vi ville vara. Vi arbetade individanpas-
sat och hon såg till att ingen fick uppgifter 
som var för svåra eller för lätta utifrån vår 
kunskapsnivå. Hon förstod också att det 
var viktigt för barn att vistas ute i naturen.

Än idag är hon min stora förebild i 
förhållande till pedagogik och inlärning. 
Därför passar det mig väldigt bra att få 
vara rektor på en liten skola med uteprofil, 
mitt i en fantastisk miljö.

Som rektor blir min uppgift att inspirera, 
motivera och stötta pedagogerna i deras 
arbete. För mig är det viktigt att ha en nära 
relation till såväl de anställda som barn 
och föräldrar. Jag tror på ett tillåtande och 
uppmuntrande förhållningssätt, utan att 
blunda för det som fungerar mindre bra. 

I min roll vill jag uppmuntra varje 
anställd att bli sitt bästa jag i sin yrkesroll. 
Det ska vara roligt att gå till jobbet och de 
ska känna att de har mitt fulla stöd i tuffa 
utmaningar som kan uppstå. Vi gör jobbet 
tillsammans och jag tror på att både peda-
goger och barn växer med ansvar. 

Skolförening
Skolföreningen som bildades hösten 2011 
har varit modiga, beslutsamma och fram-

för allt arbetsamma. Vilket gör mig full av 
beundran. De vågade tro på att Rickarum 
skulle få tillbaka sin skola. Att det idag är 
en arbetsplats för drygt 20 personer och 
daglig vistelse för 60-70 barn är beund-
ransvärt!

– Jag tror att förskolan och skolan är en 
viktig del i en levande landsbygd.

Till sist vill jag dela en liten anekdot från 
ett tillfälle i skolan:

Några elever knackar på min dörr och 
säger att vi behöver prata. Jaha, vad är det 
vi behöver prata om, undrar jag. Vi har 
bråkat, svarar de. Okej, men ni verkar vara 
ganska sams nu, svarar jag. Jo, men du 
har ju sagt att det är bra att prata om olika 
saker som händer så det inte händer igen, 
så nu vill vi prata säger de nästan i mun på 
varandra. Självklart pratar vi en stund, jag 
ställer några frågor som gör att de själva 
får reflektera över vad det var som hände, 
hur det löste sig, hur de kan tänka till en 
annan gång.

Kvitto som ger energi
Hos oss, som på alla arbetsplatser, är inte 
alla dagar lika roliga och lätta att ta sig 
igenom. 

Men att se ögonblick av glädje och få 
barnens förtroende, blir ett kvitto på att 
vårt arbete är betydelsefullt och det i sin 
tur ger energi att ta sig an nya dagar med 
nya utmaningar.Personal på Rickarums skola.

”Jag drömmer om en skola där alla barn 
känner sig sedda och bekräftade. Där 
de är trygga och känner lust att lära. I 
harmoni med pedagoger, kompisar och 
naturen tror jag att detta blir möjligt.”

Helena om sitt uppdrag som rektor
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Ett annorlunda symöte
Att det finns oändliga hjälpbehov i vår värld är säkert inget nytt för någon.  
Själv råkade jag läsa om några som sydde tygbindor och trosor till flickor  
i Nairobis slum. Detta för att flickorna ska kunna gå i skolan även när  
de har mens.

Ibland är det små saker som gör livet lite 
bättre. Det är ju så att många av flickorna 
där inte har mensskydd av något slag och 
kanske inte ens ett par trosor att sätta på 
sig. Det medför att de inte kan gå till sko-
lan när de har mens. Detta i sin tur innebär 

att de missar viktig undervisning. I vårt 
samhälle är detta otänkbart.

Därför frågade jag några ”60 plus flick-
or” som gillar att sy om de kunde tänka sig 
att hjälpa till att göra en insats genom att 
träffas och sy bindor och trosor. 
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Åtta tjejer
Vi var åtta ”tjejer” som rustade med 
symaskiner, saxar och diverse tyg träffades 
i Rickarums missionkyrka en tisdagsefter-
middag. 

Arbetsglädjen och entusiasmen gick inte 
att ta miste på! Det klipptes, revs, nålades 
och syddes, men vi tog oss också tid till en 
stunds fikagemenskap förstås. 

Under eftermiddagen fick vi ihop sju på-
sar med åtta bindor och två trosor i varje.

20 påsar
Vi träffades en gång till. Förhoppningen 
var att få ihop 10 påsar. Det blev dubbelt så 
många!

När jag tänker på flickorna i Nairobis 
slum blir jag ledsen, tänk er att inte ha råd 
till så basala saker som ett par trosor. 

Samtidigt känner jag mig glad och rörd 
över att det finns människor som vill 
hjälpa till att göra en insats för en med-
människa.

Tänk att en träff för ett gäng daglediga 
tjejer kan hjälpa till att höja livskvaliten för 
några fattiga flickor i Nairobis slum.

Ingen kan hjälpa alla men alla kan hjälpa 
någon!

Erna Pehrsson

Organisationen som förmed-
lar påsarna är Healthy 
Thinking International. De 
har både hemsida och fa-
cebooksida där man kan 
läsa om deras verksamhet.
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Pinnbrödsbak på traktorrace i Nävlinge.

Julgransförsäljning Djurröd.

Detta har hänt…
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140-årsjubileum.

Adventsgudstjänst Rickarum.

Lucia Nävlinge.

UR Nävlinge - Rickarum.

Haitigalan.
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Konfirmationsundervisning

KonfaS! 
Träffa nya kompisar, prata om det som är 
viktigt och lär dig en massa nytt om Gud, 
livet och bibeln!

Vi i Equmeniakyrkan Nävlinge-Rickarum vill erbjuda konfirmationsundervisning läsåret 2019/2020. 
Vi möts till undervisning i våra kyrkor i Nävlinge och Rickarum under skolåret. 

I KonfaS är du också med på tre helgläger och ett längre sommarläger. Du läser med dina kompisar 
hemma i kyrkan men träffar också andra konfagrupper i Skåne och Blekinge. Vi läser Vägens folk 
och Bibeln. I Vägens Folk får vi börja i vardagen, det som är viktigt och berör, sedan ser vi vad bibeln 
säger om det här och till sist funderar vi tillsammans över hur vi kan använda och förstå det som står i 
bibeln. 

Helglägren för 2019–2020 kommer att bli: 15–17 november, 24–26 januari och 24–26 april.

Du som är intresserad ta kontakt med Karen Andersson 070-324 13 22 

Fira valborgsmässoafton

30 april i Nävlinge och Rickarum
I Nävlinge tänder scouterna elden kl 18:30 mitt emot Ekedals gård. 

I Rickarum tänds elden hemma hos Familjen Olsson på Rydbolund kl. 19:00. 
Ta med fikakorg. Möjlighet till grillning finns.

Alla är varmt välkomna!
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APRIL

 2 Tis Sångövning i Odalkyrkan i 
Kristianstad inför Påskdagen.

 7 Sön Gudstjänst i Nävlinge med 
scoutinvigning. Jakob Andersson. 
Marie Larsson. Hanna Olofsson. 
Kollekt till Equmenia Nävlinge. 
10:00

 11 Tor Styrelsesammanträde i Rickarum. 
19:00

 14 Sön Gudstjänst i Tureholmskyrkan, 
Sösdala med avslutning på 
Alphakursen. 10:00

 18 Tor Ekumenisk skärtorsdagsmässa i 
Äsphults kyrka. 18:00

 19 Fre Långfredagsgudstjänst i 
Nävlinge. Karen Andersson. Maria 
Grahn. Anne-Louise Wramneby. 
10:00

21  Sön Påskdagsgudstjänst i Rickarum 
tillsammans med Odalkyrkan. Sven-
Ove Svensson, Karen Andersson. 
Projektkör under ledning av Aron 
Olbers. Offer till nationellt arbete. 
16:00

 28 Sön Gudstjänst i smågrupper.
 30 Tis Vårbrasa i Nävlinge. 19:00

   Vårbrasa hos familjen Olsson på 
Rydbolund, Rickarum. 18:30

MAJ

 5 Sön Gudstjänst i Nävlinge. Karen 
Andersson. Elina Tauson. Lena 
Olbers. 10:00

 8 Ons Församlingsmöte i Rickarum om 
gudstjänst. Bengt Jörnland. 19:00

 12 Sön Gudstjänst vid Bosarpssjön, 
avslutning av scouthajk. Pernilla 
Mårtensson. Medverkan av scouter. 
Erna Pehrsson. Ta med fikakorg. 
10:00

P R O G R A M

Se nummer på sidan 2

Kris på Haiti
Haitigalan inbringade detta 

året 34 292:-
Hälften av detta har nu skickats till den be-
svärliga situation som just nu råder i landet 
och nu också i Maïssade.

Så här skrev pastor Lunique den 7 mars:
”Fattigdomen växer i en svindlande takt, 

cirka 300%. Inget arbete, inget socialt stöd 
och det värsta är att det inte har regnat sedan 
cirka sex månader tillbaka. Allt är emot de 
människor som lever i fattigdomen. Vi vet 
inte vad som kan komma de kommande 
veckorna. Livet är mörkt. Vi hoppas på Gud. 
Tack för böner och ditt stöd!”

Använd bankgirokonto 5026-4431 eller 
Swish 123 516 4389 för att stödja detta arbe-
te. Ditt bidrag behövs mer än någonsin.
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Almas
secondhand  
& Cafe  
– Nävlinge 

Öppettider: Måndagar 16–19. Lördagar 10–14. 
Vi tar emot förbokade gruppbesök, för mer info 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.
Fyra 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.

Karen Andersson, pastor
070-324 13 22,  
karen.andersson@ 
navlinge-rickarum.se

FÖRBÖNS-
TJÄNST

Du som önskar för-
bön är välkommen 

att höra av dej.
Ring eller SMS:a  
till någon av oss, 

eller mejla  
till pastorn.

Stort utbud av leksaker, böcker,  
skivor, glas, porslin m.m.

Allt överskott går till att barn på 
Haiti får möjlighet att gå i skolan.

Gilla oss på 
Facebook!
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 14 Tis Styrelsesammanträde i Rickarum. 
19:00

 19 Sön Gudstjänst i Rickarum. Pernilla och 
Thomas Franklin. 10:00

 26 Sön Gudstjänst på Slätthults hall. 
Britt Karlsson. Karen Andersson. 
Gemensamma sångare. Nattvard. 
Ta med fikakorg. 08:00

 30 Tor Gudstjänst i smågrupper

JUNI

 2 Sön Gudstjänst i Nävlinge. Britt-
Marie Kaldéus-Gustafsson. Thore 
Pehrsson. 10:00

 9 Sön Gudstjänst i Rickarum. Karen 
Andersson. Hanna Olofsson. 
Christer Axelsson. Nattvard. 10:00

 16 Sön Ekumenisk gudstjänst i kyrkans 
skog, Brostorp. Karen Andersson. 
Helén Ljunggren, Gun-Britt Stihl. 
Maria Skölling. 10:00

 19 Ons Styrelsesammanträde i Rickarum. 
19:00

 23 Sön Gudstjänst i smågrupper.
 30 Sön Gudstjänst i Nävlinge. Charlotte 

Thaarup. Alma med vänner. Anna-
Karin Åkesson. 10:00

JULI

 7 Sön Gudstjänst från Hönö via länk i 
Rickarum. Fika. 18:30

 14 Sön Gudstjänst i Nävlinge. Bengt 
Åkesson, Roland Olofsson. 10:00

 21 Sön Gudstjänst i Axelboda. Anders 
Myhrberg. 14:00

 28 Sön Gudstjänst i smågrupper.

P R O G R A M

Prisma  
Equmenias 
riksläger 

2019
21–27 juli 2019 drar 

scouterna från Nävlinge 
och Rickarum iväg på 

scoutläger i Mohed som 
ligger vid Söderhamn i 

Hälsingland. 
Här kommer vi få uppleva en läger-

vecka med 3 000 andra equme-
nia-scouter. Eftersom det blir en dyr 
resa och vi vill att alla scouter ska ha 
möjlighet att åka med måste vi samla 
ihop pengar för att minska kostna-

derna. Vill du sponsra resan eller har 
andra ideer på hur vi kan samla in 

pengar, så hör av dig. 
Även om det är långt, får du gärna 
hälsa på oss. Läs mer om lägret på 

https://prisma2019.se/. För mer info, 
kontakta Kaje, 0733-13 54 07.
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Equmenia Nävlinge och Equmenia 
Rickarum ansvarar för Equmeniakyrkan 
Nävlinge-Rickarums barn och ung-
domsarbete i bygden. Vi har en bred 
verksamhet där vi hoppas att alla ska 
känna sig välkomna och trivas, oavsett 
ålder. All verksamhet är i missionskyr-
korna i Nävlinge och Rickarum.

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

Scout
För dig från 7 år och uppåt. Vi är ute mycket och 
lär sig oss om naturen och hur vi ska vara mot 
varandra.
Nävlinge och Rickarum, måndagar kl. 18.00– 
19.30 
Kontakt: Anna-Karin Åkesson (Rickarum) 
073-313 54 07,  
Hanna Olofsson (Nävlinge) 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 kl. 19.00.
Kontakt: Karen Andersson 070-324 13 22.

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.

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 tillsamman är ca 100 medlemmar.

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. 
Är du 7 år eller äldre  
– kom med du också!
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AUGUSTI

 4 Sön Gudstjänst i Rickarum. Karen 
Andersson. Alma med vänner. 
Nattvard. 10:00

 11 Sön Gudstjänst i smågrupper.
 15 Tor Styrelsesammanträde i Rickarum. 

19:00

 18 Sön Gudstjänst i Nävlinge. Dan Inge 
Olsson. Elna Fredriksson. 18:00

 25 Sön Gudstjänst i Rickarum. Karen 
Andersson. Maria och Stefan 
Zentio. Mikael Premberg. 10:00

SEPTEMBER

 1 Sön Gudstjänst i Nävlinge. Kurt 
Götesson, Karin Olsson. 10:00

P R O G R A M

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 församlingen, 
Pastor Karen Andersson 070-324 13 22 eller  
ordförande Bengt Åkesson 070-518 78 07.

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

Medlemskap – för vem?
I Equmeniakyrkan Nävlinge-Rickarum önskar 
vi att varje människas talanger och förmågor 
får plats och kan komma andra till glädje och 
nytta. Men det viktigaste är inte vad människor 
kan göra eller bidra med.
Församlingen är för människor som tillsam-
mans vill följa Jesus, för världens skull, dela 
kärlek och låta rätt och rättfärdighet växa.

Vill du veta mer, kontakta pastor Karen  
Andersson (karen.andersson@navlinge- 
rickarum.se eller 070-324 13 22) eller någon 
annan du känner i församlingen.

Vad är  
kristen tro?
Kristen tro handlar i första hand inte 
om en livsåskådning eller ett religi-
öst tankesystem.
Nej, först och främst innebär det en personlig 
gemenskap med en levande Gud och grundar 
sig på att det är Gud som söker och vill ha 
gemenskap med oss människor. Gud visade 
det genom att för ca 2000 år sedan bli män-
niska i Jesus Kristus, som är den kristna trons 
centrum. Gud själv vet vad det innebär att vara 
människa och känner till glädjen, styrkan, 
mörkret och trasigheten. Vi är inte ensamma 
i ett opersonligt och oändligt universum. Gud 
finns nära hos oss var och en och vill ha vår 
respons.

Det är i den responsen, som kan se väldigt 
olika ut, som kristen tro föds och växer fram.
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