
När jag skriver det här har vi i Equmeniakyrkan 
nyligen avslutat ”Åtta dagar – med vägledning 
till tro och liv”, som skulle kunna beskrivas som 
vår retreat-vecka. Egentligen är det bara lördagen 
som är just en retreatdag men allt som allt är det 
”en novembervecka som ger möjlighet att söka 
sig lite under ytan. En vecka med chans att lära 
känns sig själv djupare men också upptäcka mer 
av tron på Jesus.” Det kan låta väldigt preten-
tiöst, tänker jag. Men även om veckan innebar 
mycket jobb för mig som anställd så gav den 
också lugn. Och en del upptäckter. Bland annat 
insåg jag att det är många texter i Bibeln som 
handlar om att Jesus kommer hem till folk. 
Ibland blir han inbjuden, ibland bjuder han in 
sig själv. Som i texten om Sackaios (Lukasevang-
eliet 19:1-10). Sackaios anstränger sig verkligen 
för att få se Jesus i folkmassan ute på Jerikos 
gator. Han klättrar högt upp i ett träd och när 
Jesus ser honom där säger han: ”Skynda dig ner, 
i dag ska jag gästa ditt hem.” Vi behöver inte 
sträva uppåt för att möte Gud, han vill möta oss 
hos oss själva.

Nu när veckan är avslutad bläddrar jag framåt 
i kalendern och ser julen komma annalkandes. 
Och återigen blir temat tydligt - att Jesus kom-
mer till oss. Mitt bland glöggdoft, bjällerklang 
och granbarr berättas att Gud har kommit, som 

ett litet barn, till vårt hem på jorden. När vi kan-
ske trängs på julhandelns gator kan vi föreställa 
oss den där rösten som Sackaios hörde ”Jag ska 
gästa ditt hem”. Och då menar Jesus ditt hem, 
just som det ser ut i vardag och helg. Guds när-
varo på jorden, eller i ditt hem, förutsätter inte 
det perfekta och tillrättalagda. Det vittnar den 
där krubban om, som en del av oss ställer fram 
i en mer eller mindre undanskymd vrå. Kanske 
var stallet där Jesus föddes inte det minsta idyl-
liskt och skimrande, utan mest bara kallt, smut-
sigt och illaluktande. Men tänk, att trots det kan 
det ha varit en god stämning där. Ett gott och 
mysigt möte mellan ett ungt föräldrapar, deras 
nyfödda son och några herdar som tittade förbi. 
Så kanske kan vi tagga ner ambitionen en aning. 
Liksom lita till att den goda närvaron kommer 
när vi slappnar av och släpper taget. 

Till slut: du som möjligen 
oroar dig över att du 
inte är hemma i jul när 
Jesus vill komma på 
besök – du kan andas 
ut och minnas att Jesus 
verkligen kom till Maria 
och Josef som ju var på 
resande fot.

Frida Hellsing, församlingspedagog 

”Jag ska gästa ditt hem”

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

nr 12. december 2017 - mars 2018
FÖRSAMLINGEN
Pastor, föreståndare 
Andreas Sköldmark 
Exp. tid tisd 10-12 
tel: 0722-13 27 00 
e-post: andreas@ 
equmeniakyrkankaxholmen.se

Församlingspedagog 
Frida Hellsing 
tel: 0723-84 91 60 
e-post: frida@ 
equmeniakyrkankaxholmen.se

Ungdomsledare 
Julia Wernholt 
tel: 0761-45 02 90 
e-post: ungdomsledare@ 
equmeniakyrkankaxholmen.se

Ordförande 
Astrid Pfaff Rudenstam 
tel: 036-50991

Kassör 
Roger Siverth  
tel: 036-504 09

BankGiro  
239-0565

Konto nr (Swedbank)  
81505-44108363

Swish 
123 551 21 16

EQUMENIA
Ordförande 
Jonas Rudenstam 
tel: 0703-57 00 24

BankGiro 
525-2325

Swish 
123 123 74 03

Smulans förskola 
Johanna Dareus 
tel: 036-50656 
www.forskoleinfo.com/smulan

info@equmeniakyrkan.se

equmeniakyrkankaxholmen.se

kyrkan: 036-500 08 Sociala medier (facebook, instagram)

equmeniakyrkan kaxholmen

@equmeniakyrkankaxholmen

www

sponsorer:

Tillsammans med många andra kyrkor är Equmaniakyrkan i 
Kaxholmen med och bedriver verksamheten hos Hela Människan. 
Genom sitt sociala arbete vill Hela Människan förmedla tro, respekt 
och gemenskap, också till samhällets utsatta, så som hemlösa eller 
människor med missbruksproblem. Det görs på olika sätt, bland an-
nat genom secondhandbutik, café, skyddat boende och med härbärge 
och matbespisning. Under veckorna finns en anställd kock i Ria-verk-
samheten, men för att lösa servering också under helger hjälps kyr-
korna åt med frivilligarbetare. Claes och Mariette Fingalsson är två 
av volontärerna från vår församling som regelbundet är frukostvärdar 
eller middagsvärdar. Ett par gånger per år ordnar de tillsammans med 
en grupp andra frivilliga, mat åt ett 20-25-tal matgäster. Det ger möj-
lighet att både hjälpa till praktiskt och ge social kontakt. Claes och 
Mariette tycker att det känns bra att hjälpa 
till hos Hela Människan. Det ger en inblick 
i att vi som människor lever med så olika 
livsvillkor. ”Ofta är det någon man tänker 
extra mycket på efteråt”, säger Mariette. 

En annan uppgift man kan ha som volontär 
är att vara nattvärd på härbärget. 

Vill du veta mer?  
www.helamanniskan.se/jonkoping

Vill du vara med? Kontakta kyrkans personal.

Hela människan – socialt arbete på kristen grund

Equmenia - barn och ungdomsarbete
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 och smågrupper för unga – kontakta Julia 
Wernholt 
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27 lördag 19.00 
”Den djupa längtan” Tea-
terföreställning. Medverkande: 
Frida Hellsing, Dan Palmér, 
Andreas Sköldmark och Birgitta 
Ljungberg. Biljetter kostar 60 kr 
och köps av anställda i kyrkan. 
Eller bokas på frida@equmenia-
kyrkankaxholmen.se 

28 söndag 10.00 
Gudstjänst Equmeniastyrel-
sen m.fl. Missionsinformation. 
Efter gudstjänsten och kyrkfikat 
hålls Equmenias årsmöte. Ca. 
kl 11.30

28 söndag 18.00 
”Den djupa längtan” Se 
lördag ovan.

 

februari
1 torsdag 14.30 
Träffpunkten Underhållning 
av Vivianne Nöjd ”Glada melo-
dier”. Skärstadal. 

4 söndag 10.00 
Nattvardsgudstjänst och 
årshögtid Tema: Berikad och 
begåvad. Julia Wernholt, Frida 
Hellsing, Andreas Sköldmark 
m.fl. Sång och Musik Abba 
Anna Nilsson och Maria Gus-
tafsson. Församlingens årsmöte 
och sopplunch.

6 tisdag 14.30 
Träff för syföreningen och 
daglediga Kaffe, andakt och 
samtal. Varmt välkommen, med 
eller utan handarbete! Tisdagar 
jämna veckor.

11 söndag 10.00 
Gudstjänst Vi tänder ljus för 
barn som fötts eller adopterats 
under året. Andreas Sköldmark. 
Sång och musik Rosie Gard.

14 onsdag 19.00 
Askonsdagen Nattvardsan-
dakt och inledning av ”Modet 
att avstå”.

18 söndag 10.00 
Gudstjänst Kjell-Olof Hede-
ros. Sång Sylvia Hermansson.

20 tisdag 14.30 
Träff för syföreningen och 
daglediga

21 februari 19:00 
Nattvard i fastetid. Landsjö-
kyrkan.

25 söndag 10.00 
Gudstjänst Missionsinfor-
mation och utgångskollekt till 
Equmeniakyrkans internationel-
la arbete. Andreas Sköldmark.  
Sång och musik Ludvig och 
Amanda Sparf.

28 februari 19:00 
Nattvard i fastetid. Ölmstad 
Allianskyrka

mars
2 fredag 15.00 
Världsböndagen Ekumeniska 
gudstjänst i Ölmstad Allianskyr-
ka med fika.

4 söndag 10.00 
Nattvardsgudstjänst Andreas 
Sköldmark m fl

6 tisdag 14.30 
Träff för syföreningen och 
daglediga

7 mars 19:00 
Nattvard i fastetid. Equmeni-
akyrkan Kaxholmen

december
3 söndag 10.00 
Adventsgudstjänst Andreas 
Sköldmark, Astrid Rudenstam, 
Sång: adventskör. Adventsgåva 
till församlingen

7 torsdag 14.30 
Träffpunkten. Skärstadal 
Jörgen Birgersson, Hans och Li-
lian Olofsson – ”Julens klockor 
ringa”

8 fredag 18.00 
Traditionell julmarknad Café 
och lotterier. Andakt kl. 21.00

9 lördag 15.00 
Traditionell julmarknad Café 
och lotterier. Luciatåg. Julauk-
tion.

10 söndag 10.00 
Nattvardsgudstjänst Cecilia 
Björnlinger, Andreas Sköldmark 
m.fl. Musik: Erik Kiland

15 fredag 18.00 
Vandring i Juletid Se separat 
information 

17 söndag 10.00 
Gudstjänst Göran Ljungberg, 
Andreas Sköldmark m.fl. Sång: 
Anders, Piah och Matilda 
Sandberg

24 söndag 11.00 
Julbön Frida Hellsing m.fl. 
Sång och musik: Ellen och Nin-
na Siveth, Evelina och Gittan 
Rudenstam.

26 tisdag 10.00 
Annandagsgudstjänst Mis-
sionsutskottet, Frida Hellsing.

31 söndag 10.00 
Nyårsgudstjänst Andreas 
Sköldmark m.fl.

januari
7 söndag 10.00 
Gudstjänst följt av julfest med 
grötlunch. Sång och musik 
JAMBA.

11 torsdag 18.30 
Storledarsamling för  
Equmenia

14 söndag 10.00 
Gudstjänst Lisbeth Rubens-
son, sång och musik Linnea 
Stenmarker

19-20 Fre-lör 18.00-18.00 
Ekumeniskt bönedygn i 
Equmeniakyrkan Kaxholmen. 
Kyrkan står öppen hela dygnet! 
Välkommen med och be för 
kyrkor och människor, för värl-
den och det du bär i ditt hjärta. 
Gemensam inledning 18.00 
fredag och avslutning med 
aftonbön 18.00 lördag.

21 söndag 10.00 
Ekumenisk gudstjänst i 
Equmeniakyrkan Kaxholmen. 
Medverkande från de olika kyr-
korna och gemensam kör.

Vandring i juletid
15 dec från kl 18.00 och 
18.30. Upplev mystiken i 
Julens berättelse, möt karak-
tärer, vandra tillsammans och 
få en känsla av hur det var 
den natten då Jesus föddes. 
Vandringen passar lika bra för 
barn som för vuxna. Stigen är 
ca. 1 km.

Vi möts på Equmeniakyrkans 
parkering mellan 18.00 och 
18.30 för avfärd med traktor 
och släp upp till Karsnäs. Efter 
vandringen äter vi kvällsmat 
tillsammans i kyrkan. Kostnad 
för den är 30 kr för barn och 
60 kr för vuxen. Kvällen avslu-
tas med en gemensam andakt i 
alla enkelhet.

Varje år anordnar Equmenia 
en julmarknad i Equme-
niakyrkan Kaxholmen, en 
tradition sedan många år 
tillbaka. Intäkterna från 
marknaden används sedan 
för att driva vår ungdom-
sverksamhet under det 
kommande året och på detta 
sätt kan vi hålla nere våra 
medlemsavgifter. 10% utav 
vinsten från julmarknaden 
skänks även till välgören-
hetsprojektet Uganda Child 

Care där Equmenia just 
nu är med och stöttar ett 
skolprojekt.

Fredag 
18.00 Lotteriförsäljning 
21:00 Andakt

Lördag  
15:00 Lotteriförsäljning   
 och loppis 
18:00 Luciatåg 
18:40 Julauktion 
21:00 Avslutning
Varmt välkomna!

Julmarknad 2-3 december

FÖRSAMLINGEN  
140 ÅR!
Festhelg 10-11 mars
Lördag Festkväll med mat, 
musik och minnen.
Söndag 10.00 Jubileums-
gudstjänst. Kyrkoledare Sofia 
Camnerin m.fl.

Smågrupp/hemgrupp
Vill du dela liv, tro och gemen-
skap 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.

Fasta
Många upplever livet som 
alltför välfyllt. Då är fastan 
en gåva. En tid att skapa rum 
för det som är riktigt viktigt.

Tillsammans med Svens-
ka Kyrkan och Ölmstads 
Alliansförsamling inbjuder 
vi till ”Modet att avstå – fem 
minuter om dagen”. En 
gemensam vandring genom 
kyrkans fastetid.

Vi inleder i Equmeniakyr-
kan på Askonsdagen. Varje 
onsdagkväll firar vi en enkel 
nattvardsmåltid, det blir fika 
och ett kort föredrag.


