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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 �ore 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

FO
TO: H

ELEN
A

A
XBERG

FO
TO: H

ELEN
A

A
XBERG



3

Hur skall man förhålla sig till allt 
som sker i världen just nu? Kriget i 
Ukraina, klimatkrisen, inflationen, 
psykisk ohälsa bland ungdomar, 
elpriser och allt annat som händer. 

Hur behåller vi hoppet samtidigt som vi 
egentligen vill stoppa huvudet i sanden? 
Vågar jag ta del av nyhetsrapportering 
eller väljer jag att stanna kvar i min egen 
informationsbubbla? 

Finns det något i den kristna tron 
som kan hjälpa oss med en orientering 
i denna tillvaro? Kristen tro ger oss inte 
en fullständig intellektuell lösning på 
lidandets problem. Däremot så ger den 
oss en riktning, ett förhållningssätt och 
en grundläggande identitet. Kristen tro 
ger oss också ett större hopp med ett lö�e 
om att en gång i tiden så kommer rättvisa 
skipas och som det står i bibels sista bok att 
”alla tårar kommer torkas av”.

Var inte rädda
Men fram till dess så handlar det om att 
vi är älskade av Gud och vi kallas in i vårt 
sammanhang för att göra skillnad. Jesus 
uttrycker ett �ertal gånger att vi inte skall 
vara rädda. Det verkar �nnas något vä-
sentligt och viktigt i denna uppmaning.

Om det är något som är farligt för våra 
egna liv och därmed också i samhället i 
stort så är det att agera på rädslan. Det är 
rädslan som gör att vi inte vill se sanningen 
om oss själva och vår värld. Jesus säger 
också att det är sanningen som gör oss fria.

I detta församlingsblad �nns två berät-
telser om att agera mot rädslans vanmakt. 
Sara berättar om sin praktik i Irak där hon 
får se det goda samtalets kra� och Lud-
vence från Haiti fortsätter att göra skillnad 
trots en till synes hopplös situation.

Församlingen – en plats för samtal
Församlingen vill också vara en plats där 
vi kan prata om oro, rädsla och sådant som 
binder oss till olika saker: Vi behöver de 
goda samtalen även i Sverige. Vi tror att 
det är i bönen och gemenskapen som det 
�nns förutsättningar att ta ansvar och göra 
skillnad i den värld vi lever i. Vi behöver ge 
varandra mod att se sanningen och agerar 
på det vi ser.

Bengt Åkesson

Mod att se

Besök församlingens hemsida
www.navlinge-rickarum.se
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Shlama!
Shlama betyder hej på assyriska. Just nu är jag i mitt hus i Duhok, en stad i den 
kurdiska regionen i norra Irak. Jag gör min praktik här på CAPNI, en humanitär 
organisation med kristen grund. 

Tiden här går som i vågor, just nu och de 
senaste två veckorna har det varit fullt ös. 
I fredags kom mormor och morfar för att 
besöka mig, helt underbart! Det �ck mig 
att fundera på vad jag skulle ta mig till om 
ni kom på besök. Ni skulle nog kunnat 
sova här i gästhuset jag bor, bara vi tränger 
ihop oss lite. Jag hade velat ta med er till 
marknaden, så att ni skulle få smaka på allt 
gott där, från kurdiska sötsaker, till olika 
typer av nötter. 

På marknaden �nns även ett kafé där 
vi kan trycka in oss på ovanvåningen och 
titta ner på marknaden medan man njuter 
av juice, chai, eller baklava. 

Jag vill också visa er lite olika kyrkor, 
de katolska, ortodoxa, och evangeliska 
kyrkorna, med assyrisk, armenisk och 

blandad härkomst. Tyvärr har de inte 
något kyrk�ka, men däremot kanske ni 
känner igen någon melodi under guds-
tjänsten. Under min första gudstjänst som 
medlem i kören så sjöng vi ”O store gud!” 
på arabiska.

Påminner om Rickarum
Har jag tur när ni kommer så är det ett 
inplanerat fältbesök ni kan följa med på! 
Under mitt första fältbesök så åkte vi till 
en by som påminde mig om Rickarum på 
så många sätt, en ungefär lika stor by, det 
mesta händer i och runt kyrkan, en liten 
byskola, men de äldre barnen måste åka 
till storstan för att gå i skolan, en hel del 
bönder, de hade kor, får, höns, och bin – 
dock inga grisar. 
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Just här och nu minns jag inte vad mer 
för likheter jag fann, men ni kanske skulle 
hitta egna likheter, en familj som påmin-
ner om er granne, eller er egen familj, 
varmt bröd som påminner om frallorna 
man kan köpa i lanthandeln? 

Ett av projekten jag är involverad i som 
jag skulle vilja visa er om ni kom på besök 
är JISRA projektet. Det är ett fredsprojekt 
som arbetar mycket med interreligiös 
dialog. En av projektets aktiviteter är att 
samla unga från olika religiösa tillhörighe-

ter; kristna, 
muslimer, 
yezidier, 
kakais, zoro-
astrier, mandeer, 
turkmener, och shabaks. 
De samtalar tillsammans, bland annat om 
sina utmaningar inom den egna religiösa 
gruppen, och kommer med råd till varan-
dra om hur de kan lösa olika problem eller 
hur de kan ta sig an olika utmaningar. 

Sara Franklin

Ps. Vill ni höra mer om mitt liv i Irak så kan ni se bilder jag lägger ut på instagram under namnet @saras_onthego, och vill ni ta del av mitt nyhetsbrev är det bara att mejla till: sarafelicia.franklin@gmail.com , så lägger jag till er i mejllistan. Mormor och morfar kanske också kan svara på en och annan fråga när de har landat i Sverige igen.

– Jag har lärt mig mycket av JISRA projektet, om fredsarbete, konfliktlösningsmetoder, 
om olika minoriteter i Irak. Om ni fick träffa deltagarna i projektet kanske ni skulle bli 
lika hoppfulla för Iraks framtid som jag är.
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Vi har sedan ett antal år tillbaka samlat in 
pengar för att stötta en församlings stöd till 
bland annat barn och ungdomars skol-
gång. Läget är svårt och här kommer en 
rapport från pastor Ludvenze.

Värsta krisen i landets historia
Det är alltid ett nöje för oss att kommu-
nicera med våra vänner i Sverige. Den 

relation vi har är gemenskapen i ”Jesus 
Kristus”, det är vi alltid tacksamma för. 
Vårt land Haiti står nu inför den värsta 
krisen i landets historia. 

Det senaste året, e�er mordet på pre-
sidenten blev det en bränslekris i landet, 
beroende på att gänggrupper tog över 
större delen av landet. Fortfarande e�er 
ett år är det stora problem överallt. Folk 

Haiti – ett land i djup kris
I det inre av Haiti, 138 km från Port-au-Prince i en av de fattigaste delarna av 
landet ligger staden Maïssade. Med omgivande byar bor här ca 70 000 människor, 
som till största delen livnär sig på småjordbruk och lite hantverk. 
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har svårt med sina normala aktiviteter, en 
gänggrupp styr över bränsleterminalerna 
vilket gör att folk inte kan resa någonstans, 
priserna på bränsle är skyhöga. En gallon 
gas kostar nu mer än $55 dollar här. (125 
sek /liter) även matpriserna är extrema 
e�ersom transporterna i landet inte fung-
erar. Attentat sker dagligen i huvudstaden 
Port-au-Prince. 

De unga lämnar
De unga försöker på alla sätt att lämna 
landet för att hitta ett bättre liv någon 
annanstans. Det är tråkigt att berätta om 
allt elände, men det är fakta just nu. Det är 
kris både humanitärt och säkerhetsmäs-
sigt, detta berör i högsta grad Maissade 
e�ersom allt kommer från Port au Prince, 
rent vatten, mat, mediciner och allt annat.

Krimminella gäng – ett problem
Under de senaste månaderna har Maissade 
upplevt ett säkerhetsproblem på grund av 
gäng som gömmer sig i områdena kring 
staden. FN med USA och Kanada som 
ansvariga har skickat en multinationell 
styrka för att se hur de kan hjälpa till med 
säkerhetsproblemet och den humanitära 
krisen. Men det är svårt att få andra länder 
att medverka i uppdraget. 

Du kan bidra
Vi vet inte hur länge Haiti kommer att 
vara i den här situationen. Men vi hoppas 
fortfarande på Gud. Be för oss och hjälp 
oss gärna med gåvor.

Du kan använda församlingens bank-
girokonto 5026-4431 eller Swish 123 516 
4389 för att stödja detta arbete. 

Hej!
Jeanette heter jag och jag 
kommer att börja jobba i 
Equmenia kyrkan Nävlinge-
Rickarum den första februari. 
Mina arbetsuppgi�er kommer bland 
annat att vara att stötta de olika barn 
och ungdomsgrupperna som �nns 
och kanske också skapa lite nya mö-
tesplatser.

Jag bor strax utanför Kristianstad 
med min man och våra tre barn. Jag är 
utbildad sjuksköterska, men de sista 
åren har jag vikarierat inom svenska 
kyrkan som barnledare, diakoniassis-
tent, värdinna och kyrkvaktmästare. 

Här kommer 3 snabba om mej:
Sång/Musik, trädgård, bön, trä�a nya 
människor, �ra gudstjänst, volleyboll. 
Sa jag att jag är dålig på att räkna? ;)

Jag känner stor tacksamhet över att 
få komma hit till er och att få trä�a en 
massa nya härliga människor i olika 
åldrar! 
Vi ses i februari! Allt gott! 
Hälsningar Jeanette 
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Långa köer till serveringen på traktorracet.
Föredrag av John Karlström från Södra om 
energi.

Valdebatt i Rickarum.

-

Valdebatt i Rickarum.

Andrei Odegova från Ryssland predikar.

Tacksägelsedagen i Rickarums missions

Korvgrillning på traktorracet i Nävlinge.

Långa köer till serveringen på traktorracet.

kyrka.

Föredrag av John Karlström från Södra om 

Detta har hänt…
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Kakfika på symöte.

Lunch på familjescouterna.

Familjegudstjänst.

Symöte i Nävlinge.

Familjegudstjänst.

Lunch på familjescouterna.

Kakfika på symöte.

Symöte i Nävlinge.

Höststädning vid Nävlinge Missionskyrka.



EQUMENIA SCOUTERNA I
NÄVLINGE-RICKARUM

DET FINNS MÖJLIGHET ATT FÅ EN

GRAN HEMKÖRD I NÄROMRÅDET.

FÖR FRÅGOR, ELLER FÖR ATT BESTÄLLA,

RING ELLER SMSA 073-3135407

JULGRANS
ÖRSÄLJNING
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Luciafirande
Fredagen den 9 december

Lucia i Nävlinge 18:00

Lördagen den 10 december
Lucia i Rickarum 19:00

26 Lör Adventsgudstjänst i Rickarum. 
Vi sjunger och lyssnar till advents-
sånger. Linn Svensson. 19:00

4 Sön Gudstjänst i Nävlinge. Hillevi 
Jönsson. Ester Mårtensson Elna 
Fredriksson. 10:00

9 Fre Lucia i Nävlinge. 18:00

10 Lör Lucia i Rickarum. 19:00

11 Sön Gudstjänst i smågrupper.
18 Sön Gudstjänst i Rickarum. Thomas 

Claesson. Carin o Christian Holst. 
10:00

24 Lör Julbön i Nävlinge. 13:30

26 Mån Gudstjänst i Rickarum på 
annandag jul. Elin Weman. Josefin 
o Tobias Olbers. 10:00

4 Ons Styrelsen sammanträder i Rickarum. 
19:00

6 Fre Gudstjänst i Nävlinge på 
trettondag jul. Alma och Allis 
Åkesson. 10:00

15 Sön Gudstjänst i smågrupper. 
22 Sön Gudstjänst i Rickarum. Thomas 

Claesson. Dan Inge Olsson. Anna-
Karin Åkesson. 10:00

27 Fre Equmenias årsmöte i Rickarum för 
Nävlinge och Rickarum. 18:30

29 Sön Gudstjänst i Nävlinge. Elina och 
Jonathan Isgren. Dennis Cederholm. 
10:00

Besök församlingens hemsida

www.navlinge-rickarum.se

Kom med och upplev 
äventyr med oss
Terminstart Equmenia

i Nävlinge och Rickarum

Scouterna Rickarum 
startar måndagen den 

6 februari

Familjescouting Nävlinge
startar lördagen den 4 februari
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Familjescout våren 2023
Till våren 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.

Vårens datum är:

4/2, 4/3, 1/4 samt 1/5.

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

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.
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Equmeniakyrkans
internationella 

insamling 
1 advent – 31 januari

När fattigdom, krig 
eller katastrofer gör 
världen kaotisk blir 
kyrkan, klassrum-
met eller utflykten 
en skyddad plats 
där mötet med 
varandra och med 
Jesus Kristus förvandlar. Dessa mötes-
platser kan vara grunden för en väg ut 
ur fattigdom och skapa möjlighet att för-
ändra och själv få styra över sitt eget liv. 
Därför är årets internationella insamling 
så viktig. Tillsammans med våra missio-
närer och samarbetskyrkor i flera länder 
skapar vi sådana mötesplatser.

Elin Weman berättar i gudstjänsten den 
26 december om arbetet i Kongo utifrån 
sin tjänst som Equmeniakyrkans samord-
nare för Kongoarbetet.

1 Ons Årsmöte i Nävlinge 
byggnadsförening. 19:00

4 Lör Familjescout i Nävlinge 10–13

5 Sön Gudstjänst och församlingens 
årsmöte i Rickarum. Martin 
Tengblad. Linn Svensson. Karin 
Olsson. 10:00

8 Ons Styrelsen sammanträder i Rickarum. 
19:00

12 Sön Gudstjänst i Nävlinge. Albin 
Åkesson. Manskörssång. Lena 
Olbers. 10:00

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

Quiroz. Therese Holst. Erna o Thore 
Pehrsson. 10:00

2 Tor Årsmöte i Rickarums byggnads-
förening. 19:00

4 Lör Familjescout i Nävlinge 10–13

5 Sön Gudstjänst tillsammans i Vinslövs 
missionskyrka. 10:00

12 Sön Gudstjänst i Nävlinge. Hillevi 
Jönsson. Lennart Wiberg. Elna 
Fredriksson. 10:00

19 Sön Gudstjänst i smågrupper.
22 Ons Styrelsen sammanträder i Rickarum. 

19:00

26 Sön Gudstjänst i Rickarum. Akicia 
Gräsmark, Alma Svensson o Sigrid 
Stjärne. Dennis Cederholm. 10:00

FÖRBÖNS-
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.

Besök församlingens hemsida

www.navlinge-rickarum.se
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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!

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: Tom Jönson, 0723-88 51 27.

Familjescout
Scouting för alla, en lördag per månad 
kl. 10-13.
Kontakt: Hanna Olofsson, 070-603 40 40.

Tonår – för dig som är 13 år och uppåt
Vi träffas på fredagskvällar och hittar på många 
olika spännande aktiviteter, fikar och umgås. 
Nävlinge eller Rickarum.
Kontakt: Dennis Cederholm, 076-627 62 26.

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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Smågrupper
Mindre grupper trä�as regelbundet i oli-
ka hem eller i någon kyrka. Tanken med 
dessa grupper är att man delar vardagsli-
vet i samtal och bön. Varje grupp har stor 
frihet när, var och hur man trä�as. 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.

1 Lör Scoutlördag i Nävlinge 10-13

2 Sön Gudstjänst i Nävlinge. Hillevi 
Jönsson. Anette Olofsson. Hanna 
Olofsson. 10:00

Equmeniakyrkan Nävlinge-Rickarum

shorturl.at/hqvPV

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

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.
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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 0708-50 11 60

Lokal – Trygg – Personlig

Sparbanksstiftelsen
Vinslöv




