
Ge vidare…

Nummer 3 2021 Årgång 43



2

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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”Ge som gåva vad ni har fått som 
gåva” är ett citat från Jesus i Matt 10:8. 
Vad är det då som vi har fått som gåva? 
Vad är det som du, vid lite eftertanke 
faktiskt känner tacksamhet för? 
Kanske handlar det som vardagsnära saker 
som hem, familj, vänner och jobb. Eller 
om man vidgar perspektivet så handlar det 
om ett gott samhälle, frihet och att vi får 
leva i fred. Men jag tänker också att vi har 
olika personliga gåvor och talanger. 

Några av oss är duktiga administratörer, 
andra är kreativa konstnärligt, kan tänka 
nytt, goda lyssnare, bra på att uppmuntra 
andra, har ett bra praktiskt anlag, kan 
förstå komplexa sammanhang, kan arbeta 
hårt och länge, kan interagera med nya 
människor snabbt, få andra att känna sig 
hemma, gästfrihet, generositet, att se klart 
och så vidare. 

Alla dessa gåvor och talanger får vi an-
vända för att bygga upp en god gemenskap 
och ett gott samhälle. Allt detta är gåvor 
vi får ta emot, men vi vet också att det är 
så lätt att tänka; jag har ingenting, jag kan 
ingenting. 

I bibelns berättelse om talenterna (när-
besläktat med talangerna) är poängen att 
använda och förvalta just det du har fått. I 
berättelsen finns det två diken. Det ena är 
”gräva” ner sin talent av rädsla för att inte 
duga. Det andra är att jämföra sig med den 

som fått mer än mig själv. Ibland är det 
nyttigt att tänka på de som har gått före 
oss och satsat sina materiella och andliga 
resurser för att vi skulle få möjlighet att 
höra om den Guden som älskar sina barn 
och vill ha gemenskap med var och en. 
Den som har fått ta emot av Guds kärlek 
får också ge den vidare.

Bengt Åkesson

Fo
to: xxxxxx

Ge vidare…

Besök församlingens hemsida

www.navlinge-rickarum.se



44

Äntligen har vi haft hajk
På fredagskvällen den 17/9 samlades tjugo scouter och ledare utanför 
missionskyrkan i Rickarum för att gå till vindskyddet och övernatta där. Detta 
var den första övernattningen sedan pandemins utbrott så den var verkligen 
efterlängtad. 

När vi packat in all utrustning i ett bilsläp 
promenerade vi bort till scoutplatsen i 
”Kronoparken”. Där delade vi oss i två 
grupper. För den ena gällde det att bygga 
ett extra vindskydd av slanor och presen-
ningar. Den andra gruppen stekte ham-
burgare och fixade med tillbehör.
När det började skymma åt vi kvällsmat. 

Det smakade förträffligt som det alltid gör 
ute i skogen. Hela eftermiddagen hade 
regnet vräkt ner men nu var det uppehåll 
och en ljummen, härlig kväll.

Härligt lägerbål
Senare samlades vi runt elden för ett 
lägerbål. Vi sjöng lägersånger och tränade 
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på olika rop. Lägerbålet avslutades med en 
andakt då ”Lille Sackeus” kom på besök 
och berättade om sitt möte med Jesus.

Så grillade vi marshmallows innan det 
blev dags att krypa ner i sovsäcken.

Vaknade utvilade
På lördagsmorgonen vaknade vi utvilade 
efter en lugn natts sömn. Efter frukostbe-
styr rev vi vindskyddet och packade ihop 
alla våra saker. Morgonandakten handlade 
om fröet som växer och jästen som gör att 
degen växer. Så kan även Guds kärlek växa.

Nöjda med vår hajk gick vi tillbaka till 
missionskyrkan, diskade och la tillbaka all 
utrustning i förrådet.

Karin Olsson
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Jag satt hemma i soffan och såg på TV när det var dags att öppna upp samhället 
efter pandemin. Man kunde se hur ungdomar rusade till barer och uteställe. 
Äntligen kunde de gå ut och roa sig, något de längtat länge efter och saknat.

Veckan innan hade vi haft en samling i 
missionskyrkan där Bengt Nilsson och 
hans fru Luibov berättade om behoven 
som finns i Ukraina. 

Inga självklarheter
Kontrasterna är stora när det gäller önsk-
ningarna. I Ukraina handlade det inte om 
att få tillåtelse att gå ut och roa sig, utan 
om hur svårt det är för vissa att klara sin 
vardag. I storstaden Kiev har de det ganska 

bra, men ute på landet i de mindre sam-
hällena är det mycket fattigt. Det är inte 
en självklarhet att ha en tvättmaskin, inte 
ens på de statliga barnhemmen. Det finns 
visserligen engagerad personal, men de 
kan inte försörja sig på lönen de får, utan 
måste ofta ha extra arbete för att klara sitt 
uppehälle. Priset på gas har stigit, därför 
måste de dra ner på värmen med påföljd 
att det blir så kallt att de måste ha ytterklä-
der på inomhus.

Ingen kan hjälpa alla,  
men alla kan hjälpa någon

Personal och barn framför hjälpcentret i staden Kropyvnytskyi i Ukraina.
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Det finns många sätt att göra något
Vi i sygruppen bestämde oss för att den-
na höst satsa på att hjälpa ett barnhem 
som har 88 handikappade barn i åldern 
3-10 år. Vi har sytt, stickat och samlat 
ihop kläder.

Skolan i Rickarum ville ”hänga på” och 
hjälpa till, vilket kändes roligt! De har 
tillverkat en del saker och även samlat in 
leksaker, så att alla barnen kan få en jul-
klapp var, inslaget i ett vackert julpapper.  

Snart är det jul och vi både ger och får 
julklappar. Har du möjlighet så ge du 
också en julklapp till den som annars inte 
får någon. Det kan vara ett ekonomiskt 

bidrag till de som hjälper människor på 
flykt, eller finns det kanske någon i din 
närhet som behöver en extra uppmunt-
ran denna jul, att bjuda hem någon som 
annars sitter ensam, ja det finns många 
sätt att ge en gåva.

Om vi alla försökte att leva efter mottot 
”ingen kan hjälpa alla, men alla kan hjäl-
pa någon” skulle det finnas många glada 
människor i vår värld. För visst är det 
så att man själv blir glad när man gläder 
någon annan. Det behöver inte vara 
något stort och dyrbart, det viktigaste är 
att man ger av kärlek och omtanke.

Erna Pehrsson
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Familjescout i Nävlinge.

Förbön för Pernilla Mårtensson inför sin första tjänst som pastor i Hässleholm.

Sång av Marie Larsson med team.

Välbesökta samlingar med Britta  
Hermansson i början av oktober.

Detta har hänt…
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Samling kring eldstaden.

Tältet är nedtaget och skall åter packas in i Rickarum.

Ester och Hedvig sjunger kompad av Linn Svensson.

Eldning på familjescout.

Höstens samlingar har präglats av att äntligen kunna samlas igen. Också barn 
och ungdomsarbetet återgått till det normala. Vi streamar ungefär varannan 
gudstjänst som sänds på YouTube, vilket vi planerar att fortsätta med under 
vintern.



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 22/1, 12/2,  

12/3 kl. 10–14.
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NOVEMBER

 27 Lör Adventsgudstjänst i Rickarum.  
Kom med och sjung. Rickarums 
missionskyrka fyller 100 år. 19:00

DECEMBER

 1 Ons Bibelsamtal i Rickarum med Åse 
Gardebrand. 15:00  
Styrelsen sammanträder i Rickarum. 
19:00

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

 10 Fre Luciafest i Nävlinge. 18:00

 11 Lör Luciafest i Rickarum. 19:00

 12 Sön Gudstjänst i smågrupper. 
 19 Sön Gudstjänst i Rickarum. Kim Lillskog, 

Carin o Christian Holst. Allis 
Åkesson. 10:00

 24 Fre Julbön i Nävlinge. 13:30

 26 Sön Gudstjänst på annandag jul i 
Rickarum. Alma Åkesson.  Bengt 
Åkesson. 10:00

JANUARI

 2 Sön Gudstjänst i Nävlinge. Maria van 
Zijl, Linn Svensson. Alma Åkesson. 
10:00

 4 Tis Styrelsen sammanträder i Rickarum. 
19:00

 9 Sön Gudstjänst i Rickarum. Steven 
och Barbara Swansson,  Josefin 
och Tobias Olbers. Linn Svensson. 
10:00

 15 Lör Scoutlördag i Nävlinge. 10-13

 16 Sön Gudstjänst i smågrupper.

P R O G R A M

Välkommen till ett  
traditionellt luciatåg

Fredag 10 december i Nävlinge 
missionskyrka. Servering med gröt 
från kl. 18:00. Luciatåg kl. 19:00

Lördag 11 december kl. 19.00  
i Rickarums missionskyrka. Servering. 

Medverkade: Barn och ungdomar  
från Nävlinge och Rickarum.  

Under båda kvällarna kommer 
Equmenia sälja julgranar. Allt överskott 
från kvällen går till Equmenias arbete  

i Nävlinge och Rickarum.

Välkommen!

 

Vill du vara med i Luciatåget?
Ring Berit Axelsson 073-3505223 eller  

Karin Olsson 0736-241428.

Är du under 7 år och vill vara med så har vi en  
övning 5/12 kl. 15-16 i Nävlinge Missionskyrka.
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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 våren 2022
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:
15/1, 19/2, 19/3, 9/4, 7/5, 4/6.

För mer info, spana in Facebook-gruppen 
Scoutlördag med Equmeniascout Nävlinge-
Rickarum eller kontakta Hanna Olofsson,  
070-603 40 40. 
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Köp din 
julgran av 
scouterna
Scouterna säljer julgranar vid 

adventskonserten i Rickarum den 
27/11 och vid luciafesterna i 

Nävlinge den 10/12 december och 
i Rickarum den 11/12 december 
samt lördagar den 27/11, 4/12, 
11/12 och 18/12 vid Anderssons 

lanthandel 9-12. 

Allt överskott går oavkortat till  
scouterna i Nävlinge och Rickarum

 21 Fre Årsmöte i Rickarum för Equmenia 
Nävlinge och Rickarum. 18:30

 23 Sön Gudstjänst i Nävlinge. Steven och 
Barbara Swansson,  Marie Larsson. 
Dennis Cederholm. 10:00

 30 Sön Gudstjänst i Rickarum. Elsa 
Kärnsund och Hannah Antblad,  
Pernilla och Agnes Sjögren. Karin 
Olsson. 10:00

FEBRUARI

 2 Ons Årsmöte för byggnadsföreningen i 
Nävlinge. 19:00

 6 Sön Församlingens årshögtid i Rickarum. 
Åse Gardebrand. Anne-Louise 
Wramneby. 10:00

 10 Tor Styrelsen sammanträder i Rickarum.  
19:00

 13 Sön Gudstjänst i Nävlinge. Dan Inge 
Olsson. Hanna Olofsson. 18:00

 19 Lör Scoutlördag i Nävlinge. 10–13

 20 Sön Gudstjänst i smågrupper.
 27 Sön Gudstjänst i Rickarum. Bernhard 

Svanström, Anette Olofsson. Dennis 
Cederholm. 10:00

MARS

 3 Tor Årsmöte för byggnadsföreningen i 
Rickarum. 19:00

 6 Sön Tillsammansgudstjänst i Vinslövs 
missionskyrka.  Elsa Kärnsund och 
Hannah Antblad Joysing. Anna-
Karin Åkesson. 10:00

P R O G R A M

Kom med och 
upplev äventyr 

med oss
Terminsstart Equmenia

i Nävlinge och Rickarum
Scoutlördag 15/1 kl. 10.00

Scout 31/1 kl. 18:00
Frekvent 14/1 kl. 19:00

Välkomna!
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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!

Småbarnsmusik
Sång, fika och lek för barn och föräldrar. 
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, en lördag per månad  
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

 13 Sön Gudstjänst i Nävlinge. Bengt 
Åkesson, Hanna Olofsson. Erna 
o Thore Pehrsson. Offerdag för 
pastors- och diakoniutbildningen. 
10:00

 19 Sön Scoutlördag i Nävlinge. 10-13

 20 Sön Gudstjänst i smågrupper.
 22 Tis Styrelsen sammanträder i Rickarum. 

19:00

 27 Sön Gudstjänst i Rickarum. Hillevi 
Jönsson, Margareta Axelsson. 
Dennis Cederholm. 10:00

APRIL

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

 9 Lör Scoutlördag i Nävlinge. 10–13

Vi följer myndigheternas anvisningar för 
covid-19. Aktuella anpassningar  

av programmet finns på  
www.navlinge-rickarum.se

Smågrupper
Mindre grupper träffas 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 träffas. Vem 
som helst är väl kommen 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

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.

P R O G R A M
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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


