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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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På ett litet trädäck och en röd scen 
som gungar oroväckande i takt med 
musiken står ett rockband. Här, på en 
parkeringsplats i Rickarum samlas  
alla möjliga folk, folk från församling-
en, folk från byn som sett att det skulle 
vankas konsert, ja till och med folk  
som under konserten lockas dit av 
nyfikenhet. 
Jag ser mig omkring och känner att det 
här är en sådan dag man kommer minnas 
länge, en sådan dag där alla vallfärdar till 
kyrkan, oavsett ifall de är kristna eller inte. 
Man kommer som man är. 

Efter konserten så ställer jag mig för att 
servera fika, och frågar runt till alla jag 
möter – vad tyckte du om konserten? 

Trots att Rock är långt ifrån allas favorit-
musik så är budskapet detsamma. Det är 
kul att det händer något i byn! Det var en 
fantastisk kväll. 

Under sommaren har jag varit anställd 
i församlingen för att jobba med projektet 
Sommar i Byn. Mitt främsta jobb har varit 
att tillsammans med Sommar i Byn teamet 
skapa mötesplatser och ge tid till möten, 
och jag måste väl säga att vi på många sätt 
har lyckats. Tillsammans har vi rest tält, 
haft rock-konsert och allsång, spenderat 
torsdagarna med att sjunga och leka med 
barnen i tältet, vi har sjungit för de äldre 
och haft bibelstudium. 

Dessutom har vi haft träning som har 
blivit en naturlig mötesplats under enkla 
former. De olika aktiviteterna har lett till 
mycket skratt och stärkta relationer, både 
till varandra och till Gud. 

Jag kan efter en trevlig sommar, nöjt 
säga: Javisst är det kul att det händer något 
i byn! Visst är det härligt när vi får till 
möten!

Elin Weman
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Rickarums missionskyrka 
firar 100 år i september
Den 22 september 1878 bildades Djurröd-Nävlinge friförsamling på initiativ av 
predikant Nils Månsson, bröderna Hovstrand och Sven Strömberg, samtliga från 
Maglehult.
Församlingen omfattade ett stort område 
med medlemmar ända från Bockeboda till 
Svensköp, Linderöd, Äsphult och Bjärröd 
med flera orter. Sammankomsterna under 
de första decennierna var i form av stug-
möten i hemmen. Olika predikanter kom 
på besök och man läste och funderade på 
bibelordets betydelse för vardagslivet. För-
samlingen växte efterhand och omstruktu-
rerades genom olika avknoppningar.

Kapellet byggdes
Sommaren 1921 byggdes Missionskapel-
let i Rickarum. Då hade Rickarums och 

Bjärröds missionsförening redan bildats 
1919 som en avknoppning från Djurröds 
missionsförsamling. Kapellet som det då 
kallades för, kunde rymma 250 personer 
och innehöll också en lägenhet med två 
rum och kök för vaktmästare. Det var en 
stor händelse när byggnaden invigdes den 
27 november 1921. En stor del av besö-
karna fick inte plats och fick därför stanna 
utanför. 

Bygget kostade cirka 15 000 kronor. 
Tom ten skänktes av Jöns Isberg och bygg-
mästaren Hans Persson gjorde ritningarna 
gratis. Finansieringen skedde med hjälp 

Rickarums missionshus användes under en period av Rickarums privata folkskola. Här är klass 3-6 åren 1930–31.
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Väckelsen på 1800-talet
Det tidiga 1800-talets Sverige 
var i flera hänseende en hård tid. 
Inte minst gjorde dryckenskapen 
att människor levde sina liv i 
misär och missmod.

1800-talet blev dock en brytningstid för hela 
samhället och det andliga livet. Människor 
kom till tro och blev befriade från olika 
beroenden och plågor. Man började bygga 
och utveckla både sig själv och sin bygd. 
Väckelsens folk organiserade sig i föreningar 
och bildade så småningom fria församlingar. 
Det demokratiska arbetssättet hade varit 
etablerat i frikyrkan långt före demokratins 
etablering i Sverige.

Väckelsen hade sitt ursprung i 1600 och 
1700-talets pietism. Denna rörelse spreds 
bland präster och lekmän aktivt på flera 
platser i Norra Skåne. Den ökande läskunnig-

heten och att biblar blev tillgängliga gjorde 
att vanligt folk kunde börja läsa själva. Det är 
därför som väckelsens folk kallades för läsare. 
Man var initialt inte kyrkofientlig utan snarare 
var man reformistisk. Den svenska staten kom 
därför att tidigt se pietismen som ett hot mot 
den kyrkliga och politiska enheten och det är 
ur denna rädsla som konventikelplakatet upp-
rättas år 1726. Konventikelagen gällde fram 
till 1858 och innebar att det var straffbart att 
både anordna och deltaga i samlingar av 
kristen karaktär utanför kyrkans ramar . Man 
kunde till exempel dömas till fängelse på 
”vatten och bröd” om man bad till Gud med 
egna ord i en samling.

De fria församlingar och föreningarna 
bildade så småningom olika samfund. 1848 
bildades den första baptist församlingen i 
Sverige, 1856 startades EFS och Svenska 
Missionsförbundet kom till 1878 (nuvarande 
Equmeniakyrkan).

av generösa gåvor från olika medlemmar. 
Tavlan och orgeln skänktes av Nils Olsson. 
Så kunde församlingslivet etableras i Rick-
arums by på ett effektivare sätt. Under 20- 
och 30-talet bestod samlingarna av bland 
annat av möten med missionssällskapets 
resepredikanter, seriemöten, bibelskolor 
med mera. 

Så får vi tacka Gud så här långt för de 
här hundra åren. Människor har fått möta 
den levande Guden på den här platsen och 
känt sig kallade till tjänst i Guds rike. Inte 
minst gäller det alla de som på ett sär-
skilt sätt engagerat sig med att vårda och 
tagit hand om byggnadens underhåll och 
utseende.

Rickarums missionshus 1922. Interiör från Rickarums missionshus 1922.



6 7

Därför firar vi Gudstjänst
Efter över ett år av isolering i våra hem börjar vi allt mer att kunna mötas till 
gudstjänst. Hur det än är så är det inte det samma att följa gudstjänsten på 
YouTube, Facebook eller SVT. Nu vet vi ju inte säkert hur det blir framöver men 
kanske är det en bra tidpunkt att fundera över – varför vi firar gudstjänst?

I gudstjänsten sker mötet mellan Gud 
och människa, mellan himmel och jord, 
mellan nutid och framtid. Människor 
som inte annars skulle ha träffats kommer 
tillsammans.

Genom att fira gudstjänst gestaltar den 
kristna församlingen hoppet om Guds 
rike.

Människan är skapad för gemenskap 
med Gud. Det är naturligt att fira guds-
tjänst tillsammans med andra. I guds-
tjänsten möts alla människors uttryck och 

erfarenheter – smärta och glädje, brusten-
het och mening, fördolt och uppenbart, 
dåtid och framtid. Inför Guds ansikte blir 
människan hel.

Vi är kallade att ge Gud ära. Det är den 
främsta anledningen för vårt gudstjänst-
firande. Gud är värd det som vår Skapare, 
Frälsare och Hjälpare.

Kristen tro är personlig, men inte privat
Det finns åtminstone två saker man inte 
kan göra ensam. Ingen kan gifta sig ensam 
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och man kan inte vara kristen ensam. Möj-
ligen kan man bli kristen i ensamhet, men 
det är svårt att förbli det.

Det naturliga för en kristen är att vara en 
del av en gemenskap som möts till guds-
tjänst. Utmaningen att göra sig beroende 
av andra är stor och svår.

Jesus prioriterade gudstjänsten
Goda ledare lever som de lär. Jesus bekräf-
tar detta på många sätt, även när det gäller 
att fira gudstjänst. För honom var det alltså 
en självklarhet att fira gudstjänst. Var detta 
för att han läst på hemsidan vem som 
predikade eller vem som sjöng? Knappast. 
Snarare för att han behövde det.

Gud talar till enskilda när hela försam-
lingen träffas
I gudstjänsten får Gud gott om chanser 
att tala till oss. Genom bibelordet, sången, 
bönen, predikan, nattvarden eller genom 
grannens handslag och ögon som möts. 
TV-tablån, skogspromenaden eller trä-
ningstimmen kan sällan mäta sig med att 
ge den uppbyggelse och det tilltal från Gud 
som en gudstjänst har chans att ge.

Gudstjänsten berikas när du är med
Man kan tycka olika om gudstjänsters 
former. En sak är säker i alla lägen – de blir 
bättre när du är med! Visst går vi till guds-
tjänsten för vår egen skull – men inte bara 
därför. Vad vi gör eller inte gör påverkar 
också andra. Någon blir glad över att se 
dig, en annan över att se din granne. Att du 
är med kan bli en hjälp för någon att tro.

Det är lätt att glömma i en tid där vi 
frestas att ständigt fråga – vad kan jag få 
ut av detta? Fast sanningen är att du kan 
också få ut något av att uppvärdera din 
plats i bänken. Stegen till kyrkan kan bli 
något lättare om du tänker på att bara 
genom att vara där bidrar du med något. 
Du hjälper Gud att göra gudstjänsten till 
ett levande tilltal. Just ditt bidrag kan ingen 
annan fylla.

Tillsammans får vi, utifrån Hebreerbre-
vet 10:25 utmanas av uppmaningen: 

»Låt oss inte försumma våra samman-
komster, som några brukar göra, utan 
uppmuntra varandra …«.

Bengt Åkesson
Texten inspirerad från Budbäraren 2017-09-24
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Varför gudstjänst?
När man för över 100 år sedan samlades i missionshus och kapell använde man 
sällan ordet gudstjänst i stället sa man ”möte” Då som nu var det en samling 
där man möttes, lyssnade på predikan, bad och sjöng tillsammans. En viktig 
stund där man delade gemenskapen. Det har under åren som gått tillkommit 
nya bibelöversättningar, psalmer och sånger. Men budskapet är det samma. 

Jag ställde frågan ”Varför är det viktigt för 
dig att gå på Gudstjänst?” till några perso-
ner i olika åldrar som har som vana att gå 
på gudstjänst.

Dela varandras tankar
Elin Weman ansvarig för ” Sommar i byn” 
har medverkat i de flesta av sommarens 
gudstjänster. Hon tycker att predikan är 
viktig, att höra någon annans tankar och 
reflektioner utifrån en bibeltext. När man 
själv läser bibeln är det lätt att fastna i sina 
egna tankar och frågor. Det är bra om man 
bjuder in olika personer att medverka 
i gudstjänsten, på så sätt får man del av 
varandras tankar. 

Gemenskapen är viktig säger Linn 
Svensson. Hon har det senaste året arbetat 
som ungdomsledare i en församling och 
har då ofta medverkat i gudstjänsterna. 
Linn säger också att det är lätt att glömma 
bort att läsa bibeln och be när livet rullar 
på för fullt, då är gudstjänsten särskilt vik-
tig, man får stund av lugn och ro att bara 
sitta ner och ta in. Påfyllnad! 

Hitta fokus
Maria Skölling säger att allt som man mås-
te ta tag i när det gäller arbete och fritid, 
gör att man ibland tappar fokus. Guds-
tjänsten är viktig för att hitta fokus igen, 
fokus på det som är väsentligt i livet. 

Roland Olofsson har sedan barnsben gått 
på gudstjänst. Det är en vana för mig för 
mig säger han. Jag tror att rutinen med att 
gå på gudstjänsten är viktig, man skapar 
ett behov. Samhörighet och gemenskap 
är också en viktig del. De webbsända har 
haft en stor betydelse nu under pandemin, 
även om man saknat mötet i kyrkan.

Även Bengt Olbers säger att har man en 
vana att gå på gudstjänst, så vill man vara 
med och dela den gemenskapen, ta del 
av predikan, sång och bön. Smågrupps-
gudstjänsterna är också viktiga, då finns 
möjlighet att ta upp sina frågor och funde-
ringar. Det blir många goda samtal.

Kyrkkaffet betyder mycket
För Hans Moen har gudstjänsten haft 
stor betydelse. Predikan är det viktiga i 
gudstjänsten, men även sången och dela 
gudstjänsten med andra känns bra. 

Hans och hustrun Agda ansvarade för 
kyrkkaffet under en lång period. Kyrk-
kaffet är också en del av gudstjänsten, 
en enkel kopp kaffe och ett gott samtal 
betyder mycket.

Vi kan ha olika uppfattning om utföran-
det av gudstjänsten, det viktigaste är att få 
mötas och lyssna till vad Gud har att säga till 
just mig genom sång, predikan och bönen. 

Erna Pehrsson
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Förberedelse inför allsångskväll i Nävlinge.

Gudstjänst vid missionskyrkan i Rickarum.

Anslagstavlan är ”fullspäckad runt Sommar i byn”.

Sommarteamet sammaträder.

Road publik på rockkonserten.

Elin Weman predikar i tältet i 
Nävlinge.

Gudstjänst på Slätthults hall.

Erika Bäck predikar.

Cirkelträning på skolgården.

The Rock från Sölvesborg.

Sommarens många ”Sommar i byn” samlingar 
har präglats av att vara utomhus eller i tältet 
i Nävlinge. Många möten har skett för alla 
åldrar. Vi ser nu fram emot en höst där vi 
förhoppningsvis kan samlas inomhus.

Detta har hänt…



Öppet: måndagar 16.00–20.00 samt vissa lördagar.

Välkommen
I röda skolan mitt i Nävlinge 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 hittar 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.

OBS!
Lördagsöppet 

den 18/9, 9/10  

samt 13/11, 

10.00–13.00.
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Lördag 27 november 2021, 19.00
Rickarums missionskyrka

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

Musik 
advent

SEPTEMBER

 3 Fre Frekvent startar. 19:00

 5 Sön Gudstjänst i Rickarum. Herve 
Keise, Allis med vänner, Dennis 
Cederholm. 10:00

 9 Tor Styrelsen sammanträder. 19:00

 11 Lör Scoutlördag i Nävlinge. 10-13

 12 Sön Gudstjänst i Nävlinge. Jakob 
Andersson, Marie Larsson. Lena 
Olbers. 10:00

 19 Sön Gudstjänst i Rickarum. Dennis 
Cederholm, Maria Grahn. Karin 
Olsson. 10:00

 26 Sön Gudstjänst i smågrupper. 10.00

 29 Ons Styrelsen sammanträder. 19:00

OKTOBER

 2 Lör Kvällsgudstjänst i Rickarum. Britta 
Hermansson, Anette Olofsson. 
Bengt Åkesson. 19:00

 3 Sön Gudstjänst i Rickarum. Britta 
Hermansson, Hanna Olofsson. 
Anne-Louise Wramneby. 10:00

 10 Sön Gudstjänst i Nävlinge. Åse 
Gardebrand, Sara Franklin & Oscar 
Ingvarsson. Dennis Cederholm. 
Insamling till Equmenia riks. 10:00

 16 Lör Scoutlördag i Nävlinge. 10-13

 17 Sön Gudstjänst i smågrupper. 10.00

 24 Sön Gudstjänst i Rickarum. Staffan 
Andersson. Linnea Axelsson. Hanna 
Olofsson. 10:00

 27 Ons Styrelsen sammanträder. 19:00

 31 Sön Gudstjänst i Nävlinge. Elin 
Weman, David Wramneby. 10:00

P R O G R A M

Fredrik 
Lignell 
kommer att 
besöka oss 
den 12–13 
november.

SAVE THE DATE

Fredrik är Pastor i Ryttargårds-
kyrkan, Linköping och har skrivit 
boken: Bottenkänning – Guds lång-
samma svar på livets djävulskap.  
Ett arrangemang tillsammans med 
Betaniakyrkan i Tollarp.
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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:

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.

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.

Familjescout hösten 2021
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:
11 septemberl och 16 oktober, kl. 10–13.

För mer info, spana in Facebook-gruppen 
Scoutlördag med Equmeniascout Nävlinge-
Rickarum eller kontakta Hanna Olofsson,  
070-603 40 40. 

12



Om  
vägskäl

och avgörande händelser  
som präglar livet

Helg med  
Britta Hermansson 

2–3 oktober

Vi följer myndigheternas anvisningar för 
covid-19. Aktuella anpassningar  

av programmet finns på  
www.navlinge-rickarum.se

Tack
Tack Sparbankstiftelsen Vinslöv för bi-
draget till den nya värmeanläggningen i 
Nävlinge Missionskyrka. 

NOVEMBER

 6 Lör Gudstjänst i Nävlinge 
på Allhelgonadagen. Åse 
Gardebrand, Margareta Axelsson. 
Dennis Cederholm. 10:00

 14 Sön Gudstjänst i Rickarum. Fredrik 
Lignell. Bengt Åkesson. 10:00

 21 Sön Gudstjänst i smågrupper. 10.00

 27 Lör Adventsgudstjänst i Rickarum. 
Hanna Olofsson & Berit Axelsson m 
fl. 19:00

DECEMBER

 1 Ons Styrelsen sammanträder. 19:00

 5 Sön Gudstjänst i Nävlinge. Cecilia 
Åkesson. Dennis Cederholm. 10:00

 10 Fre Luciafirande i Nävlinge. 18:00

 11 Lör Luciafirande i Rickarum. 19:00

 12 Sön Gudstjänst i smågrupper. 10.00

P R O G R A M

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.

Kom med och 
upplev äventyr 

med oss
Terminsstart Equmenia

i Nävlinge och Rickarum
Småbarnsmusik 19/8 kl. 9:30

Scout start 30/8 kl. 18:00  
i Rickarum

Frekvent 3/9 kl. 19:00
Familjescouting 11/9 kl. 10:00  

i Nävlinge

Välkomna!

Sparbanksstiftelsen
Vinslöv

13



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!

Småbarnsmusik
Sång, fika och lek för barn och föräldrar. 
Nävlinge, torsdagar, 9.30–11.00.
Kontakt: Hanna Olofsson, 070-603 40 40.

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. Lördagen den 11 /9 samt 
lördagen den 16/10 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, 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: Johan Mårtensson, 076-879 45 35.
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 ungdoms-

organisation.

I Sverige finns 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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Equmeniakyrkan Nävlinge-Rickarum

shorturl.at/hqvPV

Vi träffas, sjunger, leker och fikar tillsammans 
i Nävlinge Missionskyrka. Vi hälsar alla barn, stora 

som små, välkomna tillsammans med en vuxen. 
Vi startar 19 augusti.

VÄLKOMNA!

Vid frågor kontakta: Hanna Olofsson 070 – 603 40 40

Torsdagar 09:30 – 11:00 

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 nå-
gon 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

Se nummer  
på sidan 2
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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

044-822 55

070-618 26 60

044-850 00

Jordbruksentreprenader 070-604 66 57

Lokal – Trygg – Personlig

 Sparbanksstiftelsen
Vinslöv


