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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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Med detta blad vill vi önska oss alla 
ett Nådens År 2019. I skrivande stund 
förbereder jag allhelgonahelgen och 
blir påmind om livet och döden. Här 
andas jag ut i höstrusket och tackar 
Gud för ljuset, livet som Han ger. Sam-
tidigt tänker jag på det nya året som 
kommer, nya möjligheter, nytt hopp 
väcks och jag tänker att det nog kan 
bli lite bättre nästa år?

Ett Gott Nytt År 2019, önskar vi varandra. 
Vi börjar använda en ny kalender, som inte 
är fullklottrad.

Förhoppningen är att den ska fyllas med 
mycket positivt och roligt, allt det vi skall, 
önskar och vill göra under det nya året. 
Men av erfarenhet vet vi att allt inte kom-
mer att bli positivt och roligt.

När man tänker tillbaka på året som 
snart är slut, dyker tankar upp på somma-
rens hetta och dess följder. 

Det var något vi inte kunde påverka men 
det påverkade oss på olika sätt. Idag saknar 
vi regering efter årets val, då är lätt att bli 
fylld av oro och fundera på hur det kom-
mande året ska se ut.

Ett Nådens År 2019. ”ta vara på ditt liv 
sjunger“ Ulf Lundell i en låt från albumet 
Nådens år.

Profeten Jesaja säger i bibeln ”ett nådens 
år kommer med glädje och rätt för dem 
som välkomnar det”. 

Låt tryggheten i Gud få vara det som 
nådens år utgår från och som mitt liv får 
kretsa kring. 

2019 kommer att fyllas av glädje och 
sorg, förväntan och besvikelse, som alla 
andra år. Men Gud som övervunnit döden 
för att ge oss liv vill gå med oss i allt detta.

Ta vara på nåden att leva tillsammans 
med Honom. Då blir 2019 ett Nådens År!

Karen Andersson 
Pastor i Equmeniakyrkan  

Nävlinge-Rickarum
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Ett nådens år 2019

Besök församlingens hemsida
www.navlinge-rickarum.se
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Hälsningar från Bogota
Hej Vänner! Just nu är jag i Colombia och studerar fred på ett jesuituniversitet. 
Nu har jag bott här i fyra månader och kommer stanna till Januari. 

Här är inte så varmt som man skulle kunna 
tro eftersom huvudstaden Bogota ligger 
på så hög höjd. Men när jag rest utanför 
Bogota har blivit solbränd. Förra helgen 
åkte jag på en klassresa till ett område som 

tidigare varit väldigt präglat av kriget men 
som nu är en symbol för fredsarbetet så 
integrationen av före detta gerillasoldater 
funkat väldigt bra där. Vi bodde i en gerilla 
by och hjälpte till att måla väggmålningar 

Sara Franklin framför en väggmålning med försoningsbudskap
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och arbeta på åkrarna. Det var verkligen en 
häftig upplevelse! 

Bara att komma ut ur Bogota som är en 
så ohyggligt stor stad kändes befriande. 
När jag satt på taket på den där rangliga 
bussen på lervägen med mina vänner gick 
min oro upp i rök! 

Församling där jag känner mig hemma
Jag har lärt mig enormt mycket om freds-
processen här och lärt känna fantastiska 
vänner. Men det har också varit en av de 
hittills mest prövande tiderna i mitt liv. 
Stressen på universitetet och ensamheten 
har gjort det tufft. Men min räddning i det 
blev att hitta till en församling. Jag minns 

hur Karen sagt till mig innan jag åkte till 
Uppsala att när jag befinner mig i rätt 
församling kommer jag att veta att det är 
där jag ska vara eftersom den helige anden 
kommer leda mig. Jag kände aldrig så i nån 
kyrka i Uppsala. Men redan under första 
gudstjänsten i United Church of Bogota 
kändes det som hemma om jag visste att 
det var där jag skulle stanna. Nu är jag 
tillfällig medlem där under tiden jag bor i 
Bogota. Där har jag funnit stöd, vänner och 
frid. I helgen som kommer så ska jag vara 
med i en alfakurs där. De har till och med 
kyrkfika!!! (Har inte stött på mån annan 
församling här som har det). 

Rickarum är bäst
Förutom att uppskatta all dans, spanskan 
och frukten som finns här har jag även fått 
insikt i vad jag uppskattar med Sverige, och 
framförallt med Rickarum. Jag har spelat 
”uti vår hage” när jag varit ensam i kyr-
kan, det påminner mig om manskören på 
första maj, jag har bakat chokladbollar och 
hastbullar, båda har uppskattats mycket av 
mina nyfunna vänner här. 

Tänk så bra Rickarum är, ni är så bäst 
på så många sätt! Finaste församlingen 
någonsin att växa upp i, tack! Oavsett vart 
jag mig i världen vänder kommer en det av 
mitt hjärta alltid förbli Rickarumare. När 
möter svårigheter knäpper jag mina hän-
der och ber nyingbönen, det ger mig fokus 
och det hjälper mig att se stunden med lite 
andra ögon.

Sara on the go
Om ni vill veta mer får ni gå in på min 
blogg som jag har som en öppen dagbok:  

Kram från Colombia, Er Sara Franklin

Rickarumstjejen Sara Franklin studerar fredsfrågor på ett 
universitet i Bogota, Columbia.
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Ett annorlunda språkläger
I sommars arrangerade Equmeniakyrkan språkläger i Ryssland. Syftet var att 
barn och tonåringar får praktisera engelska och på så sätt också lära känna 
varandra. Unga ledare från de båda länderna fick planera och genomföra detta. 

I början av August åkte ledare från Näv-
linge-Rickaum och Tureholmskyrkan till 
Kaliningrad för att genomföra ett sådant 
läger. Kalininggrad ligger fågelvägen cirka 
60 mil syd öst från Skåne på andra sidan 
östersjön. Platsen var en kyrka som var be-
lägen i stadens centrum i ett kontorshotell. 

Ett 30-tal  barn och ungdomar var sam-
lade och med hjälp av olika lekar, övningar 
och bara vanligt ”häng” skapades nya 
kontakter och större självförtroende bland 
ungdomarna.

Projekt i Ryssland
Det här lägret är en del i det utbyten som 
Equmeniakyrkan har med Russian Church 

of Christians of Evangelical Faith. Ryssland 
är ett av de länder där Equmeniakyrkan 
genom Svenska Missionskyrkan funnits 
längst.

Arbetet i Ryssland består även av 
församlings- och ledarutveckling samt 
Business coaching där vi stöttar kristna 
företagare med syfte att de skall kunna 
anställa före detta drogmissbrukare.

Vill du vara med?
Sommaren 2019 kommer det åter ges 
möjlig het att vara med som ledare på den 
här typen av läger. Hör av dig till Bengt 
Åkesson, tel 0705-18 78 07.

bengtakesson
Anteckning

bengtakesson
Anteckning
Bildtext: Den svenska ledargruppen bestod av  Erick Abramson Jacob Lingman Alma Molin Albin Åkesson Alma Åkesson
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Åtta	  onsdagskvällar	  på	  Humlalyckan och	  en	  
lördag	  på	  Skoghus med	  start	  den	  23	  januari.
Anmälan	  skickas	  före	  den	  21	  januari	  till	  info@navlinge-‐rickarum.se

eller	  kontakta	  Karen	  Andersson	  070-‐324	  13	  22.
Arr:	  Equmeniakyrkan Nävlinge-‐Rickarums	  och	  Tureholmskyrkan

SAVE THE DATE
Gemenskapshelg  

på Solgården Åsljunga
Lördagen den 30 mars kl 14:00 till 
söndagen den 31 mars kl 14:00

Fika – samtal – spex – mat – lekar  
– gudstjänst – samvaro

En helg för barn, ungdomar,  
vuxna och alla som vill.
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Ledarna som var med på Växa som ledare 

i Stockholmt

Auktion på Almas secondhandt

xxx

xxx

xxx

Indienkväll på scoutt

Hajk Bosarp.

Detta har hänt…
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Rickarums byastafett.

Rickarums byastafett.

Rickarums byastafett.

xxx
xxx xxx
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Lördag 1 december 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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DECEMBER

 1 Lör Adventsgudstjänst i Rickarum. 
Kom, lyssna och sjung med 
i advents- och julsångerna 
tillsammans med sångare och 
musiker. 19:00

 8 Lör Luciafest i Rickarum. Ungdomar i 
Equmenia. Karen Andersson 19:00

 9 Sön Luciafest i Nävlinge. Ungdomar i 
Equmenia. Karen Andersson 16:00

 16 Sön Gudstjänst i Nävlinge. Bengt 
Åkesson, Sigrid Nygren och Oscar 
Axberg. Anna-Karin Åkesson. 
Nattvard. 10:00

 24 Mån Julbön i Nävlinge. 13:30

 26 Ons Gudstjänst på annandag jul i 
Rickarum. Karen Andersson. Josefin 
och Tobias Olbers. Hälsningar 
från våra ”utsända” i andra länder. 
10:00

 30 Sön Gudstjänst i smågrupper 

JANUARI

 1 Tis Ekumenisk gudstjänst på 
nyårsdagen i Nävlinge kyrka. Matts 
Martinsson. Karen Andersson. Gröt 
och skinkmacka. 11:00

 6 Sön Gudstjänst på trettondag jul i 
Rickarum. Karen Andersson. Linnea 
Axelsson. Peter Åkesson. 10:00

 10 Tor Styrelsen sammanträder i Rickarum. 
19:00

 13 Sön Gudstjänst i Nävlinge. Albin 
Åkesson. Jenny och Joel Lundqvist. 
Anne-Louise Wramneby. Nattvard. 
10:00

 18 Fre Frekvent startar i Rickarum. 19:00

 19 Lör Haitigala i Rickarum. 18:00

P R O G R A M

Se nummer på sidan 2

Insamlingsgala 2019
Lördagen den 19 januari 

kl. 18:00 Rickarums 
missionskyrka. 

Ungdomar från Nävlinge och Rickarum 
står för mat och underhållning, och tillsam-
mans samlar vi in pengar till behövande. 
Mer info kommer senare se hemsidan. 

Varmt välkomna! 
Equmenia i Nävlinge och Rickarum.

bengtakesson
Infogad text
Bengt Åkesson
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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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 20 Sön Gudstjänst i smågrupper.
 25 Fre Equmenias årsmöte i Rickarum för 

Nävlinge och Rickarum. 18:30

 27 Sön Gudstjänst i Rickarum. Karen 
Andersson. Maria, Magdalena och 
Malin. Mikael Premberg. 10:00

 28 Mån Planering i Rickarum för Equmenia 
Nävlinge och Rickarum. 18:30

 29 Tis Byggnadsföreningens årsmöte i 
Nävlinge. 19:00

FEBRUARI

 3 Sön Gudstjänst i Nävlinge. Pernilla 
Franklin. Marie Larsson. Karin 
Olsson. 10:00

 4 Mån Scout startar i Rickarum. 18:00

   Tidningskommittén i Rickarum. 19:45

 10 Sön Gudstjänst i Rickarum. Karen 
Andesson. Thomas Franklin. Bengt 
Åkesson. Församlingens årshögtid 
med årsmöte. Nattvard. 10:00

 12 Tis Styrelsen sammanträder i Rickarum. 
19:00

 17 Sön Gudstjänst i Nävlinge. Karen 
Andersson. Ingela Olsson. Christer 
Axelsson. 10:00

 24 Sön Gudstjänst i smågrupper.
 25 Mån Scout startar i Nävlinge. 18:00

MARS

 2 Lör Pensionärsfest i Rickarum. 14:00

 3  Sön Gudstjänst i Nävlinge. Kent 
Egging. Cecilia Åkesson. Anders 
Mårtensson. 10:00

 6 Ons Askonsdagsandakt med nattvard i 
Rickarum. 19:00

P R O G R A M

Välkommen till ett  
traditionellt luciatåg
Lördag den 8 december kl. 19.00  

Rickarums missionskyrka 
Söndag den 9 december kl. 16.00  

Nävlinge missionskyrka
Medverkade: Barn och ungdomar från 
Nävlinge och Rickarum. Förutom luciatåg 
blir det servering och trevlig 
gemenskap. Allt överskott 
går till Equmenias 
arbete i Nävlinge och 
Rickarum.

Välkommen!

 

Vill du 
vara med i årets 

Luciatåg?Ring Berit Axelsson,  073-3505223 eller  Karin Olsson,  0736-241428.

21 – 27 juli 2019 drar scouterna från 
Nävlinge och Rickarum iväg på scout-
läger i Mohed i som ligger i närheten 

av Söderhamn i Hälsingland. Här 
kommer vi få uppleva en lägervecka 
med 3 000 andra equmenia-scouter. 
Läs gärna mer om lägret på https://

prisma2019.se/.
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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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 7 Tor Byggnadsföreningens årsmöte i 
Rickarum. 19:00

 10 Sön Gudstjänst i Rickarum. 
Pastorskandidat. Pernilla Sjögren 
och Carin Holst. Anna-Karin 
Åkesson. Offer till pastors- och 
diakoniutbildningen. 10:00

 17 Sön Gudstjänst i smågrupper. 
 23 Lör Equmenias scoutinvigning och 

försäljning i Rickarum. 18:00

 24 Sön Gudstjäst i Rickarum med Djurröds 
församling. Karen Andersson. 

   Träne-Djurröds kyrkokör och kören 
Stämning. Agnes Sjögren och Hanna 
Asplund. Nattvard. 10:00

 30 Lör Församlingshelg lördag-söndag.

APRIL

 7 Sön Gudstjänst i Nävlinge med 
scoutinvigning.

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?
Equmeniakyrkan Nävlinge-Rickarum vill vara 
en kyrka där du på ett äkta och ärligt sätt kan 
få höra om och söka dig närmare Jesus Kristus. 
Vi vill erbjuda en gemenskap där du kan växa 
till i tron på Honom.
• Församlingen välkomnar som medlem var 

och en som bekänner Jesus Kristus som 
Herre. Medlemskap handlar inte om att man 
är färdig som kristen eller har en perfekt tro.

• Medlemskapet handlar om att säga ja till 
det sammanhang som bibeln beskriver som 
platsen där den kristna gemenskapen finns, 
växer och utvecklas.

Vill du veta mer, kontakta pastor Karen Anders-
son (karen.andersson@navlinge- 

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 männ-
iska 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.

bengtakesson
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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 tillsammans vill följa Jesus, för världens skull, dela kärlek och låta rätt och rättfärdighet växa.
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