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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 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.

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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En kväll i höstas satt jag förtvivlad
och ropade till Gud att jag så gärna
ville tjäna honom men inte såg honom
använda mig. Det här var en period då
jag gjorde väldigt mycket som borde
känts meningsfullt men där jag inte
riktigt såg något hända. I mitt huvud
hörde jag då klart och tydligt ett
budskap från Gud:
”Du måste söka mig, mitt barn.”

Där och då förstod jag något som verkligen hade underlättat om jag hade kommit
underfund med det tidigare. Att när jag en
gång sagt till Gud att jag vill leva mitt liv
för honom så kan jag lita på att han kommer använda mig. Men, och här kommer
det som är så lätt att glömma bort, om vi
vill se hur Gud använder oss måste vi söka
honom. Inte för att Gud behöver det för att
kunna använda oss i vår vardag utan för att
han vill uppmuntra oss och tillbringa tid
med oss.
Det är så lätt att hela tiden låta livet tuffa
på och aldrig stanna upp. Problemet med
det är att det som händer under ytan lätt
glöms bort. Då kanske vi missar att någon
för första gången ber en bön för att vi är för
upptagna med att tänka på nästa söndags
kyrkkaffe. Det är inget fel med att tänka
på det praktiska men när Gud känns långt

borta tror jag att vi måste påminna oss om
att han aldrig är just det, långt borta.
Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av
er själva, Guds gåva är det.
Efesierbrevet 2:8
Gud är alltid nära, vi behöver bara ta oss
tid att söka honom.
Elsa Kärnsund
Församlingsinspiratör

Besök församlingens hemsida

www.navlinge-rickarum.se
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Hjälp Ukrainas folk
Den 3:e mars åker jag i bilen på väg hem från Kristianstad. Telefonen ringer, det är
Bengt Åkesson som säger att morgonens bön i Nävlinge har gett oss en utmaning.
Vi bad för Ukraina och att Gud skulle visa oss hur vi kunde stötta det ukrainska
IRONHWVRPGUDEEDWVDYGHWWDI|UIlUOLJDNULJGlUPlQQLVNRUÀ\UI|UVLQDOLY

Bengt hade fått frågan om vår församling
kunde ta emot en mamma med tre barn,
som var på väg från krigets Ukraina. Självklart svarade jag, det måste vi göra!
Var ska de bo, vad behöver de? Mat,
kläder, sängar att sova i, någon som häm4

tar vid båten i Trelleborg? Frågorna var
många. Men vi lyckades fixa till det mesta.
På kvällen kom så meddelandet, familjen hade kommit till Trelleborg och blivit
omhändertagna där, så de behövde inte vår
hjälp.

Genrep
När det inte blev något
denna gång sa vi till varandra, nu har vi tränat
om det skulle behövas,
vilket förmodligen bara är en tidsfråga. Tre dagar senare kommer telefonsamtalet med en ny förfrågan om att ta emot
flyktingar. Vilken tur att vi tränade för nu är
det allvar.
Den 8 mars kom det två unga mammor
med två barn vardera. Tre av barnen är
mellan 14 månader och 2,5 år och en på 7
år. De hade varit på resande fot i en vecka,
så packningen var minimal. Nu delar de
pastorsbostaden med Elsa och Hannah.
Många har varit generösa med kläder och
annat som de behövt. Ingen kan hjälpa alla
men alla kan hjälpa någon och de flesta är
nog beredda att göra det.
Hjälpsändning
Equmeniakyrkan Nävlinge-Rickarum och
Rickarums skola har samlat in mat och andra förnödenheter som levererats för vidare
transport mot Ukraina.
Fortsätt att hjälpa Ukrainas flyktingar, deras land förstörs på ett brutalt och orättvist
sätt. Även om kriget upphör, finns det inte
mycket att återvända till. De behöver vår
hjälp.
Vi kommer att fortsätta samla in pengar
att köpa mat och annat som behövs för att
hjälpa dem som är på flykt.
Du kan göra en insats. Stöd detta via Equmeniakyrkan Nävlinge-Rickarum.
Erna Pehrsson
Swish 123 096 1466
Bankgiro 597-8663
Märk ”Ukraina”

På praktik i Kongo
Jag är tillbaka i Kongo för att
göra praktik under 3 månader.
Det ingår i min utbildning –
Språk och politik, som jag läser
på universitetet i Växjö.

Jag ingår samtidigt i Equmeniakyrkans projekt för missionsvolontärer,
tillsammans med en grupp tjejer.
Som volontär har man tydliga
regler för vad man ska göra och
detta skall uppdateras under tiden.
Eftersom jag varit i Kongo tidigare,
då som idrottsvolontär, har jag redan
uppfyllt detta. Fördelen med att vara
delaktig i projektet för missionsvolontärer är, att jag omfattas av
krisplan m.m.
Jag skall även ha två stödförsamlingar som är förebedjare. Jag vet att
ni i Nävlinge-Rickarum redan ber
för mig. Sedan kändes det naturligt
för mig att ta kontakt med Pernilla
Mårtensson, pastor i Hässleholms
missionsförsamling som också är förebedjare för missionsvolontärerna.
Om ni vill nå mig går det bra på
Messenger eller Whatsapp.
Hälsningar från Elin Weman
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Häng med på
familjescouterna!
Det är fotboll, handboll, hockey och dans osv…
Schemat för veckan kan vara fullt av träningar och
tider att passa och skjutsar hit och dit och kanske
inte så mycket man gör tillsammans. Då kan det
vara skönt att en lördag då och då få åka iväg på en
aktivitet som passar hela familjen. Att tillbringa en
förmiddag tillsammans med olika aktiviteter och
dessutom äta mat och ha det ”avklarat” när man
kommer hem är något som uppskattas av många.
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Vi är nu inne på sjätte terminen med
familjescouter i Nävlinge och vi brukar
vara runt 20–30 barn och vuxna som
träffas. Efter pandemin är vi nu igång med
full kraft och vi har redan hunnit träffats
vid tre tillfällen i år. Vi har ytterligare tre
tillfällen planerade för terminen, bland
annat provar vi på att paddla kanot i juni.
Kom och häng på!
Vad gör man då på familjescouterna?
Beroende på årstid och väder, så håller vi
oss ute så mycket som möjligt. Vi lär oss
om djur och natur, badar, går på vandring,
eldar, testar att använda kniv och yxa och
mycket mer. Att äta tillsammans är också
en viktig del. Framför allt finns det tid för
en härlig gemenskap inom och mellan
familjer. Det finns en eld tänd och vi har en
andakt tillsammans.
En vanlig gång startar lördag kl. 10 med
fika, därefter är det olika aktiviteter och
lunch innan vi slutar senast kl. 13.
För vem?
Familjescout är scouting för hela familjen,
stora och små tillsammans. Målgruppen är

familjer med barn under 8 år. Även syskon
är såklart välkomna. Har inte hela familjen
möjlighet att vara med är det viktigaste att
det finns en vuxen med tillsammans med
barnet. Familj kan även vara farmor eller
mormor. Vill du komma själv som vuxen
är du välkommen att dela en härlig gemenskap och njuta av lite scoutliv tillsammans
med oss.
När och var håller vi till?
Vi har familjescout cirka en gång i månaden under terminerna. Om inget annat
anges, utgår vi från Missionskyrkan i
Nävlinge. Nästa träff är lördag 9 april.
För aktuell info, se Facebook-gruppen
Scoutlördag med Equmeniascout Nävlinge-Rickarum eller kontakta Hanna
Olofsson, 070-603 40 40. Övriga datum för
våren är 7 maj och 5 juni.
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Detta har hänt…

Babypaket. Färdigpacka
de hjäl

psändningar.

a.
missionskyrk
vid Nävlinge
Höststädning

Luciafest i Rickarum.

Elsa Kärnsund pre
dikar i Nävlinge
.
Lovsång i Nävlinge.
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Adventsgudstjänst i Rickarum.

Elsa Kärnsund spe
lar

nyckelharpa.
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I september är det val till kommun, landsting och riksdag.

Var med och påverka

framtiden!

Valdebatt i Rickarum den 25 augusti, 19.00
Har du svårt att välja vilket parti som lyfter frågor som ligger dig närmast?
Vi bjuder in politiker som får presentera sina partier och vad de står för.
Kom och delta i vår valdebatt – ta chansen att ställa de frågor
du vill ha svar på.

Träning, sommarkul,
uttsällningar, konserter m.m.
under juni till augusti
Kolla in www.navlinge-rickarum.se

10

2 Lör

Equmeniakväll med scoutinvigning i
Rickarum. 18:00

3 Sön

Gudstjänst i Nävlinge. Hillevi
Jönsson, Marie Larsson. Lena
Olbers. 10:00

6 Ons Bibelsamtal i Rickarum med Åse
Gardebrand. 14:30

Församlingsinspiratörer
Hej! Vi heter Hanna Antblad och
Elsa Kärnsund, vi bor sedan mitten
av januari i Rickarum.
Vi är anställda som församlingsinspiratörer av församlingen. Vår uppgift i
arbetet är att hjälpa andra, runt om i
Skåne och Blekinge, att dela tro, både
med andra kristna och med människor
som inte känner Jesus. Vi försöker
leva och jobba enligt bibelordet ”Gå
därför ut och gör alla folk till lärjungar!” (Matt 28:19) och tror att
många församlingar också skulle
behöva göra det på ett tydligare sätt.

9 Lör

Scoutlördag i Nävlinge. 10-13

10 Sön

Gudstjänst i Rickarum. Johan
Pernryd, Hanna Olofsson. Allis
Åkesson. 10:00

15 Fre

Långfredagsgudstjänst i Nävlinge.
Åse Gardebrand. Bengt Åkesson.
10:00

17 Sön

Påskdagsgudstjänst tillsammans

i Odalkyrkan, Kristianstad. Hanna
Antblad, Elsa Kärnsund, Sven Ove
Svensson. Projektkör. 10:00

20 Ons Styrelsen sammanträder i Rickarum.
19:00
24 Sön

Gudstjänst i smågrupper.

27 Ons Bibelsamtal i Rickarum med Åse
Gardebrand. 14:30
29 Fre

Vårbrasa i Nävlinge. Nävlinge
kyrkokör. 19:00

30 Lör

Vårbrasa i Rickarum. 19:00

Vi kommer bo här till augusti och ser
fram emot att träffa er i området!

Kom med och upplev
äventyr med oss
Equmenia
i Nävlinge och Rickarum

Välkomna!

1 Sön

Gudstjänst i Rickarum. Elsa Kärnsund, Hanna Antblad. Maria
Grahn. Dennis Cederholm. 10:00

7 Lör

Scoutlördag i Nävlinge. 10-13

8 Sön

Gudstjänst i Nävlinge tillsammans
med Vinslövs missionsförsamling.
Bengt Åkesson. Joysing. Erna o
Thore Pehrsson.10:00
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Vårbrasa
Våren är här och det är dags för vårbrasor.

kör
e kyrko
Nävling
n.
in våre
sjunger

Fredag 29 april kl. 19.00 i Nävlinge
– Åkern bakom Ribax.

Lördag 30 april kl. 19.00 i Rickarum
– Hos familjen Olsson på Rydbolund.

Trevlig gemenskap och möjlighet att grilla medtagen mat erbjuds.

Välkomna!

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.
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Hanna Olofsson
070-603 40 40. Socionom med
hjärta för barn och ungdomar.

Bengt Åkesson
070-518 78 07, Pastor, bonde och
församlingsutvecklare.

Almas Secondhand
stänger butiken
I december 2013 startade vi föreningen
Träffpunkt Nävlinge och öppnade Almas
Secondhand. Det har varit fantastiska
år där butiken huserat i tre olika lokaler.
Butiken har blivit just den träffpunkt som
var meningen när föreningen startades.
Nu har vi tagit nästa steg och stängt
EXWLNHQ)|UHQLQJHQÀQQVlQGnNYDUYL
vill fortsätta att vara en träffpunkt, men
i skrivande stund är detaljerna ej klara.
Följ våran Facebook-sida ”Secondhand
– Träffpunkt Nävlinge” för att få aktuell
info.
Stort tack till alla som hjälpt till och stöttat
oss som förening i butiken och cafét.
Och tack till alla som besökt butiken och
hjälpt oss stötta en skola och ett barnhem
i Maissade på Haiti.

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.

15 Sön

Gudstjänst i Rickarum. Elsa
Kärnsund, Hanna Antblad. Sara
Gillsjö. Karin Olsson. 10:00

22 Sön

Gudstjänst i smågrupper.

29 Sön

Morgongudstjänst på Slätthults

4 Lör

Scoutlördag i Nävlinge. 10-13

5 Sön

Gudstjänst i Nävlinge på
pingstdagen. Barndop. Elsa
Kärnsund, Hanna Antblad. Anette
Olofsson. Anna-Karin Åkesson.
10:00

hall, Djurröd. Åse Gardebrand.
Carin Holst och Pernilla Sjögren.
5RODQG2ORIVVRQ0HGWDJÀNDNRUJ
08:00

8 Ons Styrelsen sammanträder i Rickarum.
19:00
12 Sön

Gudstjänst i Rickarum. Staffan
Andersson. Elna Fredriksson. 10:00

19 Sön

Gudstjänst i Nävlinge. Åse
Gardebrand. Alma Åkesson. 10:00

26 Sön

Gudstjänst i smågrupper.

3 Sön

Gudstjänst i Rickarum. Elsa
Kärnsund, Hanna Antblad. Elin
Weman. Linn Svensson. 10:00

17 Sön

Gudstjänst i Nävlinge. Hanna
Antblad. Elin Weman. 10:00

24 Sön

Gudstjänst i smågrupper.

31 Sön

Ekumenisk gudstjänst i Nävlinge
vid hembygdsgården. Medtag
ÀNDNRUJ14:00
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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!
Småbarnsmusik

Familjescout

6nQJÀNDRFKOHNI|UEDUQRFKI|UlOGUDU
Kontakt:+DQQD2ORIVVRQ

6FRXWLQJI|UDOODHQO|UGDJSHUPnQDG
NO
Kontakt:+DQQD2ORIVVRQ

Scout
)|UGLJIUnQnURFKXSSnW9LlUXWHP\FNHW
RFKOlURVVRPQDWXUHQRFKKXUYLVNDYDUDPRW
YDUDQGUD
1lYOLQJHRFK5LFNDUXPmåndagar,
18.00–19.30
Kontakt Rickarum:$QQD.DULQcNHVVRQ

Kontakt Nävlinge:7RP-|QVRQ

Vad är Equmenia?
Equmenia är Sveriges största
kristna barn- och ungdomsorganisation.

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.

Frekvent – för dig som är tonåring
9LWUlIIDVSnIUHGDJVNYlOODURFKKLWWDUSnPnQJD
ROLNDVSlQQDQGHDNWLYLWHWHUÀNDURFKXPJnV
1lYOLQJHHOOHU5LFNDUXPfredagar 19.00
Kontakt:$OIUHGcNHVVRQ

Hjälpa till?
2PGXlUOLWHlOGUHWRQnULQJI|UlOGHUHOOHUEDUD
YX[HQRFKNlQQHUDWWGXYLOOYDUDPHGVnInUGX
JlUQDYDUDOHGDUHVW|GMDQGHYX[HQLQnJRQDY
JUXSSHUQD9LKDUDOOWLGEHKRYDYH[WUDKMlOS
.RPHQHOOHUÁHUDJnQJHUYLlUJODGDI|UGHW

Equmenia Nävlinge
Ordförande: Johan Mårtensson, .
Bankgiro: . Swish: .

Equmenia Rickarum
Ordförande: Rasmus Olsson, .
Bankgiro: . Swish: .

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

Vi följer myndigheternas anvisningar för
covid-19. Aktuella anpassningar
av programmet finns på
www.navlinge-rickarum.se

7 Sön

Gudstjänst i Rickarum. Elsa
Kärnsund, Hanna Antblad. Elin
Weman. 10:00

9 Tis

Styrelsen sammanträder i Rickarum.
19:00

14 Sön

Gudstjänst i Nävlinge. Hanna
Antblad. Elin Weman. Dennis
Cederholm. 10:00

21 Sön

Gudstjänst i smågrupper.

25 Tor

Valdebatt i Rickarum. 19:00

28 Sön

Gudstjänst i Rickarum. Elsa
Kärnsund, Hanna Antblad. Marie
Larsson. Hanna Olofsson. 10:00

4 Sön

Gudstjänst i Nävlinge. Åse
Gardebrand. Cecilia Åkesson.
Lena Olbers. 10:00

Equmeniakyrkan Nävlinge-Rickarum

shorturl.at/hqvPV
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.

Se nummer
SnVLGDQ
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SPONSORER
044-822 55

Jordbruksentreprenader 070-604 66 57

SALOMONSSONS VÄXTER AB
Lokal – Trygg – Personlig

Nävlinge
044-821 00

044-850 00

ANDERSSONS LANTHANDEL
Rickarum
Sedan 1920
044-32 50 15

070-618 26 60

Sparbanksstiftelsen
Vinslöv

Allt inom el
044-244244

www.navlinge-rickarum.se

