
nr 16. december 2018 - februari 2019

”Jag är världens ljus, den som 
följer mig ska inte vandra i 
mörker utan ha livets ljus.” 

Johannesevangeliet 8:12
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Julklappstips
Dags igen – Julfirande om hörnet! Mat och 
gemenskap, herdar och änglar, klappar och 
tindrande ögon... eller vad är julfirandet för 
dig?

I mig kolliderar detta år två rörelser, både 
i vårt samhälle, och i mitt eget inre. Det är 
tydligare än någonsin. Den ena är en julhandel 
som åter väntas slå rekord. Den andra är 
frågan hur vi ska stoppa uppvärm-
ningen av vårt klimat. 

I skrivandets stund, på väg 
mot Black Friday, verkar 
den ena rörelsen, konsum-
tionsvågen - som en väldig 
tsunami - sluka alla röster 
om att vi behöver välja en 
annan väg - för jordens skull, 
barnens och vår egen.

Men som en liten motvåg, mot-
valls tsunamin, tändes ett hopp i 
mig när dottern och en kompis skulle 
fira en gemensam vän. En som kanske inte 
hade allt, men åtminstone hade tillräckligt 
mycket. Vad skulle de ge? Ytterligare en pryl 
att stoppa i en låda? Kanske ett nytt smycke? 
Eller ännu en variant på topp eller tröja? Efter 
lite funderande kom de på vad de skulle ge; 
ett presentkort på hemlagad trerätters middag 
och gemensam filmkväll. Det blev en riktigt 
fin present!  

Kanske kan man översätta deras present till 
att de gav tid, kärlek och omsorg. Gjorde det 
lilla extra som visade att vännen var viktig och 
uppskattad.  

Så mitt tips på julklapp 2018 blir detta: fyll 
inte på i överflödet av prylar utan fundera på 
vad du kan ge som någon verkligen saknar. 
Ofta tror jag det är tid. Då tror jag några 
timmars städning eller barnvakt eller matlag-
ning är en fin gåva. Ibland är det gemenskap. 

Då tror jag en kväll med sällskapsspel eller 
några promenader är en fin gåva. Någon 

gång är det mindre , mindre av 
saker och åtaganden. Då 

kanske din julklapp ska 
vara att ge julklappen 
till någon annan, t ex till 

en hjälporganisation eller 
trädplantering. Det blir en 
klapp till att försöka vända 
om i en tid när vi (ja, just vi, 
du och jag, här i Kaxhol-

men) förbrukar motsvarande 
4,3 jordklot i resursanvändning…

Jesus säger: ”Ge som gåva vad ni fått som 
gåva.” Jag tror det handlar om att ge liv!

Med önskan om en god och fin julhelg!

/Andreas Sköldmark 
pastor

Eftertankar

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 Martin Eliasson
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December
2 söndag 10.00     
Adventsgudstjänst. Andreas Sköldmark, 
Filippa Millenberg m.fl. Sång: adventskör.  

5 onsdag 18.30-19  
Onsdagsbönen. Välkommen att vara i 
bön -att be för andra, varandra, kyrkan och 
vår värld.

6 torsdag 14.30  
Träffpunkten. Skärstadal. Julprogram – 
Yvonne Fritsell med kör. 

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

8 lördag 15.00  
Traditionell julmarknad. Café och 
lotterier. Luciatåg. Julauktion.

9 söndag 10.00 
Nattvardsgudstjänst. Andreas Sköld-
mark, Martin Eliasson m.fl. Sång: Ungdomar, 
under ledning av Tomas Udin. Välkomnande 
av nya medlemmar.

12 onsdag 18.30-19  
Onsdagsbönen. Välkommen att vara i 
bön -att be för andra, varandra, kyrkan och 
vår värld.

14 fredag 18.00 
Vandring i Juletid. Se separat informa-
tion längre bak i bladet

16 söndag 10.00  
Gudstjänst. Cecilia Björnlinger, Maria 
Sparf m.fl. Sång och musik: Alfred och Sofia 
Toftgård

19 onsdag 18.30-19  
Onsdagsbönen. Välkommen att vara i 
bön -att be för andra, varandra, kyrkan och 
vår värld.

24 måndag 11.00 
Julbön. Andreas Sköldmark, Evelina Krook 
Rudenstam m.fl. Sång: Familjen Sandberg.

26 onsdag 10.00  
Annandagsgudstjänst. Missions-
utskottet, Andreas Sköldmark m.fl. Insamling 
till Equmeniakyrkans internationella arbete.

31 måndag 10.00 
Nyårsgudstjänst. Frida Hellsing, Birgitta 
Wreland m.fl. Musik: Maria Kiland 

Julmarknad 7-8 dec
Varje år anordnar Equmenia en 
julmarknad i Equmeniakyrkan Kax-
holmen, en tradition sedan många år 
tillbaka. Intäkterna från marknaden 
används sedan för att driva vår ung-
domsverksamhet under det komman-
de året och på detta sätt kan vi hålla 
nere våra medlemsavgifter. 10% utav 
vinsten från julmarknaden skänks 
även till välgörenhetsprojektet Uganda 
Child Care där Equmenia just nu är 
med och stöttar ett skolprojekt. 

Fredag
18.00 Lotteriförsäljning
21.00 Andakt
 
Lördag
15.00 Lotteriförsäljning
18.00 Luciatåg
18.40 Julauktion
21.00 Avslutning

Varmt välkomna!
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Januari
6 söndag 10.00 
Gudstjänst och julfest med grötlunch.  
Medverkan av kyrkans anställda och musik-
utskottet. Insamling till Equmeniakyrkans 
internationella arbete.

9 onsdag 18.30-19 
Onsdagsbönen. Välkommen att be för 
andra, varandra, kyrkan och vår värld.

10 torsdag 18.30 
Storledarsamling för Equmenia

12 lördag 19.00 
Konsert med Bengt Johansson och Per-Erik 
Hallin. I Pingstkyrkan Kaxholmen.  Biljetter 
200kr på www.nortic.se

13 söndag 10.00 
Gudstjänst. Andreas Sköldmark, AnnSop-
hie och Dan Palmér. Sång och musik: Dan 
Palmér

16 onsdag 18.30-19.00 
Onsdagsbönen. Välkommen att be för 
andra, varandra, kyrkan och vår värld.

18-19 fredag-lördag 18.00-18.00 
Ekumeniskt bönedygn i Allianskyrkan 
i Ölmstad. Kyrkan står öppen hela dygnet! 
Välkommen med och be för kyrkor och 
människor, för världen och det du bär i ditt 
hjärta. Gemensam inledning 18.00 fredag och 
avslutning med aftonbön 18.00 lördag.

19 lördag 14.30 
Gudstjänst på Skärstadal. Välkom-
men med att dela gudstjänstgemenskap och 
sjunga i psalmerna 

20 Söndag 10.00 
Ekumenisk gudstjänst i Allianskyr-
kan i Ölmstad. Medverkande från de olika 
kyrkorna.

23 onsdag 18.30-19.00 
Onsdagsbönen. Välkommen att be för 
andra, varandra, kyrkan och vår värld.

27 söndag 10.00 
Gudstjänst. Frida Hellsing, Equmeniasty-
relsen m.fl. Sång och musik: Korsbandet och 
Julia Wernholt. Utgångskollekt till Equmenia-
kyrkans internationella arbete. 
Efter gudstjänsten och kyrkfikat hålls Equme-
nias årsmöte. Ca. kl 11.30

30 onsdag 18.30-19,00 
Onsdagsbönen. Välkommen att be för 
andra, varandra, kyrkan och vår värld.
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Februari
3 söndag 10.00 
Nattvardsgudstjänst och årshög-
tid. Martin Eliasson, Andreas Sköldmark m.fl. 
Församlingens årsmöte och sopplunch.

5 tisdag 14.30 
Träff för syförening och daglediga
6 onsdag 18.30-19.00 
Onsdagsbönen. Välkommen att be för 
andra, varandra, kyrkan och vår värld.

7 torsdag 14.30 
Träffpunkten. Bildvisning: Norges 
gårdar och fjäll. Lokal: Pingstkyrkan, Kaxhol-
men 

10 söndag 10.00 
Gudstjänst. Vi tänder ljus för barn som 
fötts eller adopterats under året. Andreas 
Sköldmark m.fl. Sång: ungdomar

13 onsdag 18.30-19.00 
Onsdagsbönen. Välkommen att vara i 
bön -att be för andra, varandra, kyrkan och vår 
värld.

17 söndag 10.00 
Gudstjänst med önskepsalmer.  
Andreas Sköldmark, Gittan och Sören Ruden-
stam m.fl.

19 tisdag 14.30 
Träff för syförening och daglediga
20 onsdag 18.30-19.00 
Onsdagsbönen. Välkommen att be för 
andra, varandra, kyrkan och vår värld.

24 sömdag 10.00 
Gudstjänst. Frida Hellsing m.fl. Utgångs-
kollekt till Equmeniakyrkans internationella 
arbete.

24 söndag 16.00 
”Det som håller mig vid liv”, första 
övning för vårens körprojekt. Se inforuta.

27 onsdag 18.30-19.00 
Onsdagsbönen. Välkommen att be för 
andra, varandra, kyrkan och vår värld.

Mars
1 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), följt av film för 
barnen och samtal för vuxna. Kvällen avslutas 
med en andakt.

2 lördag 09.00 
Come – everything is ready! Eku-
menisk frukostsamling på Världsböndagen. 
Frukost  med tankar om samhällsansvar och 
avslutande bönesamling med texter från Slove-
nien. I Pingstkyrkan Ölmstad

2 lördag 14.30 
Gudstjänst på Skärstadal. Välkom-
men med att dela gudstjänstgemenskap och 
sjunga i psalmerna

3 söndag 10.00 
Nattvardsgudstjänst. Andreas Sköld-
mark, Anders Sandberg m.fl. 

Träff för syföreningen och daglediga
Tisdagar jämna veckor kl. 14.30. Start v 6. Kaffe, högläsning, andakt och samtal. 
Varmt välkommen, med eller utan handarbete!  Kontakt: Anna-Lena Nilsson tel: 508 58
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Vandring i juletid
Fredagen 14 dec. Start mellan kl 18.00 och 18.30. 
Upplev mystiken i Julens berättelse, vandra tillsammans, möt änglar, herdar och vise män, 
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 avslutas med en gemensam andakt.

Gillar du att sjunga?
Kom med i vårens körprojekt  
”Det som håller mig vid liv”
Tillsammans med lokala musiker och körer-
na i Ekhagskyrkan och Österängskyrkan ska 
vi göra en mässa med sånger av Peter Le-
Marc. Vi övar sö 24/2 kl 16-19, må 4/3 kl 
18.30, må 25/3 kl 18.30, lö 6/4 9.30-12.30 
och framför den sö 7/4 i Equmeniakyrkan 
kl 10 och Österängskyrkan kl 16.

Frågor och anmälan:  
info@equmeniakyrkankaxholmen.se  
(anmälan senast 15 feb)  

Välkommen!

Missa inte årets 
barnkörsatsning!
Barnkörläger 23-24 mars ihop 
med andra barn och körer i 
närheten. (Det kommer finnas 
flera vuxna ledare från vår egen 
församling som följer med.) Några 
övningar och sen uppsjungning på 
hemmaplan.

Anmälan och mer info kommer un-
der januari, men intresserade, både 
barn och vuxna, får gärna prata 
med Maria Gustafsson eller Märta 
Wändal redan nu.
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Uthyrning av våra lokaler
Välkommen att hyra våra lokaler! Här finns en fest-/samlingslokal som rymmer 100-150 personer, 
med kök intill. Idrottshall, mindre samlingslokal med kök intill, lämpligt för t.ex. barnkalas.
För bokning och mer information: För att hyra lokal i kyrkan kontakta Christina Andersson på 
036-500 31 eller om det gäller sporthallen David Rudenstam på 036-33 00 502

Sponsorer av detta nummer
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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 
Martin Eliasson 
tel: 0761-45 02 90 
e-post: ungdomsledare@equmeniakyrkankaxholmen.se

Ordförande 
Astrid Pfaff Rudenstam 
tel: 070-898 99 04

Kassör 
Roger Siverth  
tel: 0707-24 62 58

BankGiro  
239-0565

Konto nr (Swedbank)  
81505-44108363

Swish 
123 551 21 16

SMULANS FÖRSKOLA 
Johanna Dareus 
tel: 036-50656 
www.forskoleinfo.com/smulan

Equmenia - barn och  
ungdomsarbete
Söndagsskola,  
från 4 år, söndagar under förmiddags-
gudstjänst

Klubb 10 12,  
för åk 4, 5 och 6, ungefär varannan 
söndag mellan kl 10-12.

Spårarscout,  
åk 2 och 3, torsdagar 18.30 (varannan 
vecka i olika åldersgrupper)

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

Reko och smågrupper för unga,  
kontakta Martin Eliasson

info@equmeniakyrkan.se

equmeniakyrkankaxholmen.se

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

equmeniakyrkan kaxholmen

@equmeniakyrkankaxholmen

www f

in

BILSKJUTS TILL KYRKAN
Ring så hjälper vi dig gärna!  
Christer Hultman 036-505 78  
Lars Ekman 0708-256340 
Bo Salsborn  0739-569894

Ansvarig utgivare: Astrid Pfaff Rudenstam
Omslagsbilden är från ljusväggen i kyrksalen. 
Foto: Evelina Rudenstam

EQUMENIA
Ordförande 
Marcus Antonsson 
tel: 0702-00 95 35

BankGiro 
525-2325

Swish 
123 123 74 03


