
Hoppet om liv efter döden, ljus efter mörker, 
befrielse och upprättelse efter tider av förtryck. 

Jag tror att hoppet och framtidstron är något 
av det viktigaste att hålla fast vid när vi upple-
ver ovisshet, orättvisor eller mörker omkring 
oss. Att våga leva som att det bär. Den där 
kraften som driver fram vårblommorna - det 
är ju en predikan i sig! En förkunnelse om att 
livskraften är grunden i hela universum.

Och det säger något viktigt om Skaparen. Att 
Gud är den som bryter igenom. Utifrån det 
perspektivet blir varje blomma som kommer 
upp ur den mörka jorden också en bild för 
påskens budskap.

/Frida Hellsing,  
församlingspedagog

Jag fattar grejen!

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 9. mars 2017 - maj 2017

Jag kommer ihåg en predikan från när jag var 
liten. Det är nog den enda predikan jag minns 
från när jag var yngre än 15 år. Jag minns 
pastorn och ett enda ord han sa. ”...blåsippa...” 
Eller om det var ”blåsippor”. Det ordet minns 
jag. Jag kommer ihåg det för att jag tyckte att 
det var så fånigt på något sätt, att prata om 
blommor. Fånigt och onödigt. Visst fanns 
det väl både häftigare och viktigare saker att 
predika om! Jag tyckte till och med att hans 
fascination var fånig. Fascinationen över denna 
livskraft som återvänder på våren. Som att det 
var en nyhet!

Plötsligt förstår jag den där predikan, efter så 
många år. Jag fattar grejen! 

(Det får mig att känna mig jättevuxen. Och 
till råga på allt håller jag med min pappa som 
för nästan lika länge sedan hävdade att tillva-
ron var full av gråskalor. Allt är inte svart/vitt. 
Tillvaron är komplex och behöver människor 
som har modet att lyssna på den som tänker 
olika, och förmågan att se ur flera perspektiv.) 

Jag fattar grejen med fascinationen över de 
små vårblommorna! När jag såg en snödroppe 
i trädgården häromdagen tog jag direkt ett 
kort med mobilen och skickade till min lilla-
syster. Det kan kännas fånigt, nästan barnsligt, 
men den där glädjen över livet som gror, det 
är ett yttre tecken för behovet av ett inre hopp. 

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

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)
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Tisdagar varannan vecka möts 
ett gäng daglediga i Equmeni-
akyrkan i Kaxholmen. Många 
har med sig ett handarbeta 
att ordna med, men det är 
verkligen inget krav för att 
komma och dela gemenska-
pen. Den här eftermiddagen 
skiner solen in över bordet där 
vi sitter samlade. Runt bordet 
delas vardagsprat och goda 
minnen. Någon läser en text ur 
en reflektionsbok innan kaffet 
dukas fram. Omsorgen om 
varandra och andra är påtaglig 
i gruppen. De som är på plats 
i kyrkan frågar varandra om de 
hört från dem som inte kunnat 
komma. Gruppen skriver några 
vykort att skicka till personer 
i deras gemenskap som kan 

behöva en extra hälsning. 
Omsorgen sträcker sig också 
över landets gränser. En hel del 
av det som handarbetas blir till 
små barnplagg som kommer 
att skickas till behövande 
familjer i Rumänien. 

Här finns plats för fler, för var 
och en som önskar en vardaglig 
mötesplats varannan tisdag 
eftermiddag. Välkommen!

/Frida Hellsing,  
församlingspedagog

Besök - syföreningen och daglediga

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

Några av de som brukar samlas

Här kan ditt företag synas. Kontakta Andreas Sköldmark för mer 
information. andreas@equmeniakyrkankaxholmen.se

KAXHOLMEN



13 torsdag 19.00 
Skärtorsdag. ”Marias 
evangelium”. Första delen i 
påskens drama. Nattvard och  
Getsemane trädgård.

14 fredag 10.00 
Långfredagsgudstjänst. 
”Marias evangelium”. Andra 
delen i påskens drama. Vägen 
till korset – smärta och svek.

16 söndag 10.00 
Påskdagsgudstjänst. 
”Marias evangelium”. Tredje 
delen i påskens drama.  
Uppståndelse och Hopp. 

17 måndag 10.00 
Gudstjänst och pilgrims-
vandring. Samling i Landsjö-
kyrkan. Bra skor, eget fika och 
kläder efter väder.

18 tisdag 14.30 
Träff för syförening och 
daglediga.
19 onsdag 18.00 
Öppen onsdag. Fika, an-
dakt och möjlighet till möten

22 lördag 09.00 
Vårstädning.  
Vi hjälps åt att göra fint inne 
och ute – god gemenskap och 
fika!

23 söndag 10.00 
Gudstjänst. Stefan Ström 
m.fl. Musik: Edu Bumba. Ut-
gångskollekt till Barnsamariten.

26 onsdag 18.00 
Öppen onsdag. Fika, an-
dakt och möjlighet till möten.

30 söndag 10.00 
Gudstjänst. Andreas Sköld-
mark m.fl. Utgångskollekt till  
Equmeniakyrkans internatio-
nella arbete.

30 söndag 12.30 
Landsjön runt. Kyrkornas 
vattenstation och Wetterbrass 
(fågeltornet).

30 söndag 19.30 
Valborgsmässofirande. 
Ängsbergs kulle. Manskör 
och Wetterbrass. Vårtal och 
servering.

maj
2 tisdag 14.30 
Träff för syförening och 
daglediga.
3 onsdag 18.00 
Öppen onsdag. Fika, an-
dakt och möjlighet till möten.

4 torsdag 14.30 
Träffpunkten. Allianskyrkan 
Skärstad. ”Ja, det är våren!” 
Conny Walfridsson

7 söndag 10.00 
Nattvardsgudstjänst.  
Andreas Sköldmark. Ungdom-
skör från Kaxholmen! Försam-
lingsmöte efter kyrkkaffet

10 onsdag 15.00 
Sommarfest. För syförening 
och daglediga (anmälan).

10 onsdag 18.00 
Öppen onsdag. Fika, an-
dakt och möjlighet till möten.

12-14 fre-sön 18.00-13.00 
Barn- och vuxenretreat.  
I Kuvarp. Se särskild inforuta.

14 söndag 10.00 
Gudstjänst. Christina Vird-
ung, Anna Nilsson m.fl. Sång: 
Barnkörer från Svenska kyrkan.

18 onsdag 18.00 
Öppen onsdag. Fika, an-
dakt och möjlighet till möten.

21 söndag 10.00 
Gudstjänst och sommar-
fest. vid Österängstorpet. 
Frida Hellsing, söndagsskolan 
och scouter.

25 torsdag 06.45 
Ekumenisk pilgrims-
vandring. Till Gökottan i 
Klockaregården (08.00). Bra 
skor och eget fika. Samling vid 
parkeringen i Gunneryd. 

28 söndag 10.00 
Gudstjänst. Utgångskollekt 
till Equmeniakyrkans interna-
tionella arbete. 

juni 
4 söndag 10.00 
Nattvardsgudstjänst. 
Andreas Sköldmark. 

mars
5 söndag 10.00 
Nattvardsgudstjänst. 
Andreas Sköldmark, ungdomar 
m.fl. Musik: Korsbandet.

7 tisdag 14.30 
Träff för syförening och 
daglediga.
8 onsdag 18.00 
Öppen onsdag. Fika, an-
dakt och möjlighet till möten.

8 onsdag 19.30 
Nattvardsandakt. I faste-
tid, i Landsjökyrkan. 

10 fredag 18.00 
Fredagsmys. Vi träffas i 
kyrkan och äter tacobuffé (var 
och en tar med till sig, så slår vi 
ihop till en gemensam måltid).

11 lördag 14.30 
Andakt på Skärstadal. 
Välkommen med!

5 söndag 10.00 
Gudstjänst. Medverkar 
SMUlan samt Frida Hellsing, 
Andreas Sköldmark m.fl.

15 onsdag 18.00 
Öppen onsdag. Fika, an-
dakt och möjlighet till möten.

15 onsdag 19.30 
Nattvardsandakt. I faste-
tid, i Equmeniakyrkan. 

19 söndag 10.00 
Gudstjänst. Andreas 
Sköldmark, Jonathan Johans-
son, Sång: Anders och Piah 
Sandberg.

21 tisdag 14.30 
Syföreningen.  
Träff syförening och daglediga.

22 onsdag 18.00 
Öppen onsdag. Fika, an-
dakt och möjlighet till möten.

22 onsdag 19.30 
Nattvardsandakt. I faste-
tid, i Landsjökyrkan. 

26 söndag 10.00 
Gudstjänst. Frida Hellsing, 
Astrid Pfaff Rudenstam m.fl. 
Utgångskollekt till Equmenia-
kyrkans internationella arbete.

29 onsdag 18.00 
Öppen onsdag. Fika, an-
dakt och möjlighet till möten.

29 onsdag 19.30 
Nattvardsandakt. I faste-
tid, i Equmeniakyrkan. 

april
2 söndag 10.00 
Nattvardsgudstjänst. 
Andreas Sköldmark, m.fl.

4 tisdag 14.30 
Träff för syförening och 
daglediga.
5 onsdag 18.00 
Öppen onsdag. Fika, an-
dakt och möjlighet till möten.

5 onsdag 19.30 
Nattvardsandakt. I faste-
tid, i Landsjökyrkan. 

6 torsdag 14.30 
Träffpunkten. Skärstadal. 
Musik till tusen med Lindber-
garna – Nenne Lindberg och 
Ted Sandstedt.

8 lördag18.00 
Vårfest i musikens tecken  
Lokala förmågor, god mat och 
gemenskap. Biljettköp via kyr-
kan minst 200 kr/vuxen, 12-19 
år minst 80 kr, barn gratis 
- hälften av intäkterna går till 
Equmeniakyrkans hjälparbete i 
krigets Syrien.

9 söndag 10.00 
Palmsöndagsgudstjänst.  
Andreas Sköldmark m.fl. Mu-
sik: Wetterbrasset

10 måndag 19.30 
Andakt. Andakt i stilla veck-
an. Landsjökyrkan

11 tisdag 19.30 
Andakt. Andakt i stilla veck-
an. Equmeniakyrkan

12 onsdag 18.00 
Öppen onsdag. Fika, an-
dakt och möjlighet till möten

12 onsdag 19.30 
Korsvägsvandring.  
I Landsjökyrkan. 

Modet att avstå  
-fem minuter om dagen

Att fasta har alltid handlat om att avstå något för att må bra - till 
både kropp och själ. För många har det handlat om mat, men 
numer också ofta om sociala medier, tv-tittande, aktiviteter - för 
att ge plats för det som är riktigt viktigt; relationen till Gud, mig 
själv och andra. I kyrkan har fastan alltid haft sin givna plats. För 
att påminna oss om det, och ge oss en gemenskap att vandra med, 
inbjuder vi till ”Modet att avstå – fem minuter om dagen”.
Välkommen till onsdagkvällar 1 mars-16 april kl 19.30 växelvis i 
Equmeniakyrkan och Landsjökyrkan.

Barn-och vuxenretreat på Kuvarp 12-14 maj 
Retreaten är ett tillfälle för dig som vill stanna upp i vardagen och 
bara vara. Att tillsammans få tid att möta oss själva, varandra och 
Gud. Det blir gemenskap och avskildhet, måltider och naturupp-
levelser, lekar och andakt, eftertanke och tystnad. Vi möts fredag 
kväll till söndag efter lunch. Kostnad: 500 kronor/ vuxen och 250 
kronor/ barn. Om du upplever kostnaden som ett hinder för dig 
att delta - kontakta Frida Hellsing eller Andreas Sköldmark.


