Markusåret
Om du vill läsa Bibeln är Markusevangeliet bra att doppa tårna
i. Om du redan läst mycket är Markusevangeliet perfekt för en
djupdykning.
Markus är det äldsta och kortaste evangeliet. Fullt av det glada
budskapet om Jesus; som det berättades av de
första lärjungarna och lika relevant för oss idag.
Under läsåret 2017/2018 firar vi i Equmeniakyrkan gemensamt ”Markusåret”. Under året kommer
vi att läsa, gestalta och upptäcka Jesus tillsammans
med Markus. Några särskilda datum under temat:
- 20 sep en Markuskväll på Öppen onsdag
- 1 okt en Markusgudstjänst med minipredikningar
- 29 okt en Markusgudstjänst med bibliologpredikan.
Den 1 oktober startar också en
gemensam läsning ”Markus runt
på 90 dagar” Hör av dig till Frida
Hellsing om du vill låna en bok
med reflektionstexter till Markusevangeliet eller sök på appen
bibelstund.

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

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
sponsorer:
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info@equmeniakyrkan.se
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Vi är lite som bläckpennor
I våras satt jag och fem andra runt ett bord i
kyrkan. Det var konfa och jag satt som vanligt
och pillade isär en bläckpenna.
Har du gjort det någon gång? Tagit isär alla
bitar, lagt ut dem på bordet, och sen satt ihop
pennan igen? Det finns en hel massa bitar, kanske fler än vad man först trott, och det är lite kul
att se om man lyckas sätta ihop pennan, se om
varje bit hamnar på sin plats.
När jag satt där och fint hade radat upp bitarna
på bordet, sa en av de andra ledarna ”Julia kan
du sätta ihop pennan igen då?”.
”Klart jag kan” svarade jag och började självsäkert sätta ihop bitarna. Men när jag sen klickade
pennan, så funkade det inte. Pinsamt. Med ett
fåraktigt leende tog jag isär pennan igen, och
insåg att fjädern satt på fel plats. Förläget rättade
jag till felet, och klickade sedan stolt med pennan igen. ”Nu funkar den!”
Vi alla fick oss ett gott skratt och undervisningen
fortsatte. Och jag satt där och insåg, vi är väl
alla lite som penndelar kanske. Alla behövs för
att pennan ska fungera! Jag delade med mig av
denna tanke, och då sa en av de andra ledarna
”men de måste ju vara på rätt plats också!”.

Och så är det verkligen med oss människor.
Vi alla behövs, för vi alla har olika gåvor och
erfarenheter, olika saker vi brinner för. Ingen är
bra på samma sak och därför behöver vi varandra. Men om vi inte är på rätt plats så kan inte
dessa gåvor användas till sin fulla potential.
Gud har skapat dig med en tanke och en plan.
Han skapade inte dig för att du ska vara som din
granne eller din kompis eller arbetskamrat. Han
skapade dig för att du ska vara du. För du har
en plats i skapelsen som är din, där du får skina
med din fulla potential.
Så vi är väl lite som penndelar, inte lika plastiga
dock. Jag tror verkligen att vi alla behövs, och
särskilt då vi finner vår plats där vi verkligen kan
få stråla med det vi kan. Annars funkar det inte
riktigt.
Men nu har Gud gett varje enskild del just den
plats i kroppen som han ville. Om alltsammans var
en enda kroppsdel, vad blev det då av kroppen? Nu
är det emellertid många delar, men en enda kropp.
1 Kor 12:18-20
Julia Wernholt
Ungdomsledare

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

september
5 tisdag 14.30

Träff för syföreningen och

daglediga. Kaffe, högläsning, andakt
och samtal.
Varmt välkommen, med eller utan
handarbete!
6 onsdag 18.00

Öppen onsdag Inleder med

andakt, följt av fika och tillfällen för
möten.
10 söndag 9-17

Tillsammanssöndag på Mullsjö
folkhögskola. Kul och allvar för små
och stora. Mer info på hemsidan.
OBS! Anmälan
13 onsdag 18.00

Öppen onsdag. Andakt, fika och
tillfälle till 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.
wordpress.com

17 söndag 10.00
Gudstjänst. Välkomnande av nya
konfirmander. Andreas Sköldmark,
Evelina Rudenstam, konfaledare.
Sång och musik: Alfred Toftgård m.fl.
19 tisdag 14.30

Träff för syföreningen och
daglediga.

24 söndag 10.00
Gudstjänst. Petter Jakobsson
från Diakonia, Dan Palmér m.fl.
Utgångskollekt till Equmeniakyrkans internationella arbete. Under
kyrkkaffet blir det information om
Diakonias arbete. Följt av lunch och
vidare samtal om vårt internationella
arbete. Välkommen du som är intresserad. (Ingen anmälan behövs.)

8 söndag 10.00

27 onsdag 18.00

15 söndag 10.00
Gudstjänst med scoutinvigning.
Julia Wernholt, Andreas Sköldmark,
scouter och ledare. Offerdag till
Equmenia riks

Öppen onsdag. Andakt, fika och
tillfälle till möten

oktober

Tacksägelsegudstjänst och
skördefest. Musiker och sångare
från musikinspirationsdagen. 		
Skördefest med gemenskap och
försäljning.
11 onsdag 18.00

Öppen onsdag. Andakt, fika och
tillfälle till möten

17 tisdag 14.30

andakt, följt av fika och tillfällen för
möten
I samband med fikat bjuds på en
introduktion av Markus-året och
provsmak ur Markusevangeliet
23 lördag 19.00
Konsert med Doug Seegers, en
folkkär artist som gick från hemlös
gatumusiker till stjärna på andra sidan jorden. Pingstkyrkan Kaxholmen
(Insläpp kl 18.30). Biljetter köps via
tickster.com

25 onsdag 18.00

Öppen onsdag. Andakt, fika och
tillfälle till möten

31 tisdag 14.30

tillfälle till möten

Markus-tema. Gideoniterna och andra röster. Sång: Anders Nordin

18 onsdag 18.00

3 tisdag 14.30

andakt, följt av fika och tillfällen för
möten.

daglediga.

20 fredag 18-20

november

och äter tacobuffé (var och en tar
med till sig, så slår vi ihop till en
gemensam måltid), följt av film för
barnen. Kvällen avslutas med en
andakt.

1 onsdag 18.00

21 lördag 18.00
Mässa ”Et in terra pax” med Mikael Strands kör. Följt av servering.

Christina Nordqvist om bland annat
Oscar, statarpojken på Lyckås och
musik med Sverre Broström. Landsjökyrkan Kaxholmen.

Nattvardsgudstjänst med

Träff för syföreningen och
4 onsdag 18.00

Öppen onsdag. Andakt, fika och
tillfälle till möten
5 torsdag 14.30

Träffpunkten. Elisabeth Ram-

strand och Magnus Olofsson sjunger
”Visor och sånger av Bertil Bo med
flera”. Pingstkyrkan i Kaxholmen.
7 lördag 9-18

Öppen onsdag. Inleder med

Fredagsmys. Vi träffas i kyrkan

Musikinspirationsdag. Anna

Weister Andersson leder dagen. Mer
info i rutan intill… (OBS! anmälan)

Sång- & musikhelg 7-8 okt
Lördagen den 7:e oktober kl 9-18 har vi en sång- och musikinspirationsdag med Anna Weister Andersson som inspiratör. Anna beskrivs som:
”En mångsidig, passionerad och kallelsemedveten musikskapare”
Dagen riktar sig främst till åldrarna ca 25-50 år, och tanken är att det
ska ge inspiration till ett rikare sång- & musikliv
i Equmeniakyrkan i Kaxholmen. På gudstjänsten
söndagen den 8:e oktober får vi lyssna till allt som
övats in under lördagen. Länk till anmälan hittar ni
på kyrkans hemsida. Kostnad för dagen, inkl. lunch
och fika är 200 kr. Vi vill inte att kostnaden ska
vara ett hinder för att delta. Har du svårt att klara
av den – kontakta Frida Hellsing.

Equmeniakyrkan gästas av Tomas Boström.
Han kommer att predika, hålla föredrag och
leda en endagsretreat. Under vardagarna
inbjuder vi också till Vägledning i Vardagen
med Rosie Gard och Andreas Sköldmark. Båda
vägledare i Ignatiansk tradition. Mer information kommer på
hemsidan och i folder. (Anmälan till retreat och vägledning.)
8 onsdag 18.00

Träff för syföreningen och
daglediga.

”Med Gud” – Åtta dagar med
vägledning till tro och liv.
5-12 nov

29 söndag 10.00
Gudstjänst med bibliologpredikan kring en Markustext. Ungdomsomsorgsgruppen, Frida Hellsing.
Sång och Musik: Strängabröderna.
Utgångskollekt till Equmeniakyrkans
internationella arbete.

1 söndag 10.00

20 onsdag 18.00

Öppen onsdag. Inleder med

22 söndag 10.00
Gudstjänst. Rosie Gard. Sång
och musik av ungdomar. Kyrkfika i
hemmen. Omsorgsgrupperna bjuder
in. För den som inte är med i en
omsorgsgrupp finns fika i kyrkan.
Känn dig välkommen!

Träff för syföreningen och
daglediga.

Öppen onsdag. Andakt, fika och
tillfälle till möten
2 torsdag 14.30

Träffpunkten. Berättelser av

Öppen onsdag. Andakt, fika och
10 fredag 19.00
Föredrag, fika, samtal. Tomas
Boström
11 lördag 9-18

Endagsretreat. Tomas Boström,
Andreas Sköldmark, Frida Hellsing
12 söndag 10.00
Gudstjänst. Avslutning ”Åtta
dagar”. Tomas Boström, Andreas
Sköldmark m.fl.
14 tisdag 14.30

Träff för syföreningen och
daglediga.

4 lördag 18.00

15 onsdag 18.00

26 söndag 10.00
Gudstjänst. Andreas Sköldmark
m.fl. Sång och musik: Korsbandet
Utgångskollekt till Equmeniakyrkans
internationella arbete
28 tisdag 14.30

Träff för syföreningen och
daglediga.

29 onsdag 18.00

Öppen onsdag. Andakt, fika och
tillfälle till möten

december
3 söndag 10.00

Nattvardsgudstjänst med

adventskör. Andreas Sköldmark m.fl.
7 torsdag 14.30

Musikandakt. Andreas Sköld-

Öppen onsdag. Andakt, fika och

mark,

tillfälle till möten

5 söndag 10.00
Gudstjänst med nattvard och
ljuständning för under året hemgångna. Inledning ”Åtta dagar”. Andreas
Sköldmark m.fl. Sång: Ann-Britt
Björnlinger. Församlingsmöte i
samband med kyrkfikat

19 söndag 18.00
Gudstjänst. ”Sjung livets sånger”
Kören från Equmeniakyrkan Huskvarna under ledning av Marianne
Bjenning. Frida Hellsing m.fl.
22 onsdag 18.00

Julmarknad

5 söndag 18.00

tillfälle till möten

10 söndag 10.00
Gudstjänst. Cecilia Björnlinger,
Andreas Sköldmark m.fl.

Öppen onsdag. Andakt, fika och

Introduktionsträff för Vägled-

25 lördag 9.30-16.30

6 måndag - 10 fredag

dag kring Retreat på hemmaplan
(OBS! anmälan) Mer information på
hemsidan eller på www.miniakademien.wordpress.com.

ning i Vardagen

Vägledning i Vardagen. En-

skilt samtal med Andreas Sköldmark
eller Rosie Gard. (Anmälan)

Mini-akademien. En temakurs-

Träffpunkten. ”Julens klockor

ringa” med Jörgen Birgersson, Hans
och Lilian Olofsson. Skärstadal
8 fredag 18.00

Julmarknad
9 lördag 15.00

