
Jag tror alla känner igen gåtan från barnsben;   
Vad är det som går och går och aaaldriiig 
kommer till dörren? Klockan, förstås! 

Nu tror jag inte att gåtan är orsak 
men jag vet att mångas känsla 
är att det är just så: att inte 
bara klockan, utan också själva 
tiden går. Alldeles förfärligt fort 
tycker ganska många. Kanske 
tillhör du dem? För någon går ju 
tiden så fort att semestern nästan är över inn-
an den ens börjat! Bilden för tid blir timglaset 
där sanden rinner och behållaren snart är 
tom…

Men är det så - att tiden går? 
Eller är det tvärtom – att tiden kommer?  
Jag tror det. Att tiden kommer.

Som en glad och varm sommarvind till din 
famn; en ny morgon, en ny dag, en ny afton, 
en ny natt, en ny morgon, en ny dag…

Inte för att du förtjänat det. Utan för att 

tiden är en gåva. I kyrkan kallar vi det nåd. 
Ett väldigt kort ord. Bara tre bokstäver. Men 
ett viktigt ord. För det berättar att det finns 

någon som vill dig väl. Som vill ge dig 
både liv och tid - och tid till livet.

Visste du förresten att det första som 
Gud enligt Bibeln förklarar som 
heligt (särskilt och avskilt) är vilan. 

Det är fint att tänka på när sommaren 
kommer; hängmattan är en helig plats!

”Allt har sin tid. Det finns en tid för allt som 
sker under himlen.”

Predikaren 3:1

/Andreas Sköldmark 
Pastor

Vad är det som går och går?

Någon att samtala med?
Vi samtalar gärna om allt det som hör livet till. Vi har avgett tystnadslöfte. Ring eller skicka 
ett mejl till någon av oss så bestämmer vi en tid. 
Personalen i kyrkan: Andreas Sköldmark, Frida Hellsing och Julia Wernholt
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Vad är det bästa med att gå 
konfa? 
Gemenskapen! Kul och läro-
rikt. Gott fika!

-Amanda Sparf

Vi har kul och man lär sig 
något som man inte visste, 
och man får glänsa lite på 
so-lektionen. Det är också 
väldigt gott fika! 

-Maria Björnlinger

Det bästa med konfa är att 
lära känna nya människor 
och ha riktigt roligt tillsam-
mans.

-Hanna Wahlberg 

Varför ska man gå konfa? 
Man ska gå konfa för att man 
lär sig saker på ett roligt sätt, 
och kan diskutera viktiga och 
intressanta frågor.

-Hanna Wahlberg

Årets konfirmander!

Equmenia - barn och ungdomsarbete
Grupperna har sommaruppehåll men kör igång igen v 35.

Söndagsskola, från 4 år, söndagar under förmiddagsgudstjänst 
Spårarscout, från åk 2, torsdagar 18.30 
Upptäckarscout, från åk 4, torsdagar 18.30 
Äventyrsscout, från åk 7, torsdagar 18.30 
Tonår, från åk 7 fredagar 19.30 
Konfirmation, från åk 8, varannan torsdag 
Fortsättningskonfa, åk 9, varannan torsdag 16.30 
Smågrupp / hemgrupp, gymnasiet – kontakta Julia Wernholt 



augusti
6 söndag 10.00 
Nattvardsgudstjänst.  
Birgitta och Göran Ljungberg

13 söndag 10.00  
Gudstjänst. Andreas Skäld-
mark m.fl. Sång och musik: 
Korsbandet

20 söndag 10.00 
Gudstjänst. Frida Hellsing 
m.fl. Utgångskollekt till Equ-
meniakyrkans internationella 
arbete. 

22 tisdag 19.00 
Träff för nyinflyttade. 
Med kyrkor och föreningar i 
Kaxholmen. I Equmeniakyrkan

24 torsdag 18.30 
Storledarsamling
26 lördag 18.00 
Festkväll för konfirmander 
och anhöriga.

27 söndag 10.00 
Nattvardsgudstjänst och 
konfirmationshögtid. Med-
verkan av konfirmander och 
ledare. Sång av ungdomar.

31 torsdag 14.30 
Träffpunkten. Ett spel om 
en väg – en vandring genom 
himlaspelet. Med Andreas 
Sköldmark.

september
3 söndag 10.00 
Nattvardsgudstjänst. 
Andras Sköldmark. Sång och 
musik: Musikutskottet

5 tisdag 14.30 
Träff för syföreningen och 
daglediga. Kaffe, högläsning, 
andakt och samtal. Varmt 
välkommen med eller utan 
handarbete!

6 onsdag 18-21 
Öppen onsdag. Inleder 
med andakt, följt av fika och 
tillfällen för möten.

10 söndag   
Tillsammanssöndag på 
Mullsjö folkhögskola. Kul och 
allvar för små och stora. Mer 
info i rutan intill.

13 onsdag 18-21 
Öppen onsdag. Inleder 
med andakt, följt av fika och 
tillfällen för möten.

16 lördag 9.30-16.30 
Mini-akademien. En 
temakursdag om ”Suntprat: 
skapa förtroende och förebygga 
beroende.” (OBS! anmälan) 
Mer information på hemsidan 
eller på 
www.miniakademien.word-
press.com

17 söndag 10.00 
Gudstjänst. Andreas Sköld-
mark m.fl.

Tillsammans- 
söndag 10 sep
En dag i gemenskapens tecken där vi får tid att vara 
tillsammans i lek och allvar, andakter och måltider. 
Dagen är förlagd till Mullsjö folkhögskola. Avfärd 
från kyrkan kl. 9.00 och hemkomst ca 17.
Anmäl dig med namn, personnummer och ev. speci-
alkost till Andreas Sköldmark  
andreas@equmeniakyrkankaxholmen.se  
senast 20 augusti!

Priser:
0-3 år gratis, 4-17 år 150 kr, 18 år och uppåt 300 kr

Vi vill inte att kostnaden ska vara ett hinder för att 
delta. Har du/ni svårt att klara av den – kontakta 
Andreas Sköldmark eller Frida Hellsing.

BILSKJUTS TILL KYRKAN
Ring så hjälper vi dig gärna! 
Christer Hultman 036 505 78 
Lars Ekman 036 505 70
Bo Salsborn 036 503 29

maj
24 onsdag 14.30 
Sommarutflykt till Ruden-
stams gård, för daglediga och 
äldre. Vi besöker gården, njuter 
av fika, underhållning och den 
fina omgivningen. 

25 torsdag 06.45 
Ekumenisk pilgrims-
vandring. Till Gökottan i 
Klockaregården (8.00). Bra 
skor och eget fika. Samling vid 
parkeringen i Gunneryd. 

28 söndag 10.00 
Gudstjänst. Lars-Bertil 
Florén m.fl. Utgångskollekt till 
Equmeniakyrkans internatio-
nella arbete.

juni
1 torsdag 14.30 
Träffpunkten. Friluftsträff 
i Museiparken, Hembygds-
muséet. 
Musik och allsång. Fika 40 kr

4 söndag 10.00 
Nattvardsgudstjänst. 
Andreas Sköldmark m.fl. Sång 
och musik: Håkan och Maria 
Sparf

9 fredag 18.00 
Fredagsmys vid Österängs-
torpet. Ta med egen matsäck, 
det finns möjlighet att grilla. 
Vägbeskrivning finns på hem-
sidan.

11 söndag 10.00 
Gudstjänst 
Frida Hellsing m.fl. Sång och 
musik: Dan Palmér. Kyrkkaffe 
med rapport från kyrkokonfe-
rensen.

18 söndag 10.00  
Gudstjänst 
Andreas Sköldmark m.f.l Sång 
och musik: Maria Gustavsson 
och Anna Nilsson

25 söndag 10.00 
Friluftsgudsjänst vid Öste-
rängstorpet. Medtag fikakorg! 
Andreas Sköldmark m.fl. Mu-
sik: Ingemar Brunmarker och 
Sylvia Hermansson

juli
2 söndag 10.00 
Ekumenisk gudstjänst i 
Skärstad kyrka. 

9 söndag 18.00 
”Smultronställen”, ekume-
nisk sommarkvällsgudstjänst i 
Equmeniakyrkan. Medverkan: 
Rosie Gard

16 söndag 10.30 
Ekumenisk gudstjänst 
Pingstkyrkan i Kaxholmen

23 söndag 10.00 
Ekumenisk gudstjänst 
Solgläntan

30 söndag 10.00 
Ekumenisk gudstjänst i 
Bunns kapell 

31-5 måndag-lördag 
Tonårsläger på Strand-
gården

Är du född 2003 eller tidigare? Är du sugen 
på ett roligt år – tillsammans med jämnåriga 
och några vuxna – med samtal om livet och 
kristen tro, hajk och läger, läsa Bibeln och 
titta på film, värderingsövningar och fika, sång 
och drama, andakt och lek, diskussioner och 
tystnad och en hel del till? 

Equmeniakyrkan vill inbjuda dig till ett 
värdefullt år – en möjlighet att få lära sig mer 
om kristen tro och pröva om det är något som 
berör dig och ditt liv. Vi vill värna den lilla 
gruppens gemenskap men också det positiva 

i att få träffas i storgrupp. Läsningen sker 
därför hos oss i den mindre gruppen men 
lägergemenskap och kanske hajker och någon 
extraträff tillsammans med flera grupper. 

Nyfiken? Vill du vara med?

Hör gärna av dig med frågor – eller anmäl dig 
direkt  - till pastor Andreas Sköldmark eller 
ungdomsledare Julia Wernholt. Kontaktupp-
gifter finns på baksidan!

Välkommen!

Konfirmation 2017-2018

Smågrupp/hemgrupp
Vill du dela liv, tro och 
gemenskap med andra i en 
mindre grupp? Hör av dig till 
Andreas Sköldmark eller Frida 
Hellsing så berättar de mer. 
Det finns grupper för många 
olika åldrar.


