Välkommen Martin Eliasson!

nr 15. september - november 2018

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

Berätta, vem är du?
Jag kommer ifrån Vårgårda,
är 21 år gammal och har gått
puls-året på Södravätterbyggdens folkhögskola.
Jag gillar idrott, framförallt
volleyboll, men utövar gärna
andra sporter också. Jag kollar
mycket på serier. Jag är svag för
nästan alla sorters kakor.
Vad ser du fram emot nu?
Jag ser fram emot att lära känna församlingen och deras ungdomar. Att möta människor
helt enkelt!

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: 036-50991

Equmenia - barn och ungdomsarbete
Söndagsskola, från 4 år, söndagar under förmiddagsgudstjänst
Spårarscout, från åk 2, torsdagar 18.30, åk 2 och 3 växelvis varannan
vecka
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
Onsdagsbönen
Varje onsdag (v 37-51) träffas vi i kyrkan kl. 18.30 för att be
tillsammans. Välkommen att vara i bön -att be för andra, varandra,
kyrkan och vår värld.

Kassör
Roger Siverth
tel: 036-504 09
BankGiro
239-0565
Konto nr (Swedbank)
81505-44108363
Swish
123 551 21 16
EQUMENIA
Ordförande
Marcus Antonsson
tel: 0702-00 95 35

Vad längtar du efter?
Kanske gillar du sång och musik men inte har någon att sjunga med? Eller rusar livet på utan
pauser och tid för reflektion? Då är du varmt välkommen till dessa tillfällen!

Sång- & musikhelg
13-14 oktober
Lördagen den 13 oktober kl 9-18 har vi en sångoch musikinspirationsdag med Anna och Andreas
Weister Andersson som inspiratörer. Under dagen
sjunger och spelar vi tillsammans och det blir en
bredd av låtar (mestadels på engelska), gospel och
andra toner.
Länk till anmälan hittar ni på kyrkans hemsida.
Kostnad för lördagen, inkl. lunch och fika är 150
kr. På söndagen den 14 oktober medverkar sångare
och musiker på tacksägelsegudstjänsten i Equmeniakyrkan kl. 10.00
och med en konsert i
Pingstkyrkan Kaxholmen kl. 16.30.

BankGiro
525-2325

”Med Gud” – Åtta dagar
med vägledning till tro
och liv.
Equmeniakyrkan gästas av Ulla Käll som är musiker, författare, diakon och retreatledare. Hon kommer att hålla föredrag, leda en endagsretreat och
predika, allt gör hon tillsammans med sin gitarr.
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.)

Swish
123 123 74 03

sponsorer:

kyrkan: 036-500 08
www

equmeniakyrkankaxholmen.se
info@equmeniakyrkan.se

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

Sociala medier (facebook, instagram)

f

equmeniakyrkan kaxholmen

in

@equmeniakyrkankaxholmen

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

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

september

29 lördag 9.00

5 fredag 18.00

14 söndag 10.00

november

13 tisdag 14.30

15 lördag 10.00

masamtal om Equmeniakyrkans
identitet och teologi. Anmälan
senast 20 september till frida@
equmeniakyrkankaxholmen.se

kan 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.

Musiker och sångare från musikinspirationsdagen. 		
Skördefest med gemenskap och
försäljning.

1 torsdag 14.30

daglediga.

Pilgrimsvandring. Samling

vid Equmeniakyrkan. Medtag
fika och kläder efter väder. Vi
vandrar till Landsjökyrkan via
Vista Kulle. Efter mässa i Landsjökyrkan väljer du om du vill
vandra vidare eller återvända till
Equmeniakyrkan. Ingen anmälan
behövs.

16 söndag 10.00
Gudstjänst. Medverkan:
Andreas Sköldmark, Marcus
Antonsson m.fl. Välkomnande av
konfirmander och vår ungdomsledare Martin Eliasson.
18 tisdag 14.30

Träff för syföreningen
och daglediga.

19 onsdag 19.00

En öppen kväll om gudstjänster. Välkommen med i
samtalet, du som vill engagera
dig i våra gudstjänster.
22 lördag 10-12
Bytardag med massor av
barnsaker, allt från sportartiklar
till vagnar, kläder och leksaker.
Det går att betala med både
kontanter och swish.
23 söndag 10.00
Gudstjänst. Medverkan:
Skolpastor Marina Andersson,
Birgitta Wreland m.fl. Sång och
musik: Lovsångsteam. Offerdag
till Equmenia riks.
27-1 torsdag-måndag
Retreat med personlig
vägledning på Wettershus, med
Andreas Sköldmark och Rosie
Gard. (fullbokad)

Frukost, föredrag och te-

30 söndag 10.00

Gudstjänst med scoutinvig-

ning. Medverkan: Scouter och
ledare, Martin Eliasson, Frida
Hellsing m.fl. Utgångskollekt till
Equmeniakyrkans internationella
arbete
Vilka är vi?
Vad är egentligen Equmeniakyrkan Kaxholmen för en
kyrka? Vad tänker vi om dop,
medlemskap, nattvard etc
Välkommen till två träffar
kring identitet och teologi
och om nya stadgar och
församlingsordning:
29 september kl. 09.00
Frukost, föredrag och temasamtal: Equmeniakyrkans
identitet och teologi.
Anmälan senast 20 september
till frida@equmeniakyrkankaxholmen.se
10 oktober kl. 19.00
Församlingsmöte med beslut
om nya stadgar för församlingen.

oktober
2 tisdag 14.30

Träff för syföreningen
och daglediga.

4 torsdag 14.30

Träffpunkten. Så blir hela

livet ett meningsfullt liv! Alf B
Svensson. Lokal: Pingstkyrkan,
Kaxholmen.

Fredagsmys. Vi träffas i kyr-

5-6 fredag-lördag
Hajk för våra konfirmander.
7 söndag 10.00

Nattvardsgudstjänst.

Medverkan: Andreas Sköldmark
m.fl. Sång och musik: Linnéa
Stenmarker
10 onsdag 19.00

Församlingsmöte med
beslut om nya stadgar och församlingsordning. En viktig kväll!!
13 lördag

Equmeniakyrkans
regionfest och Equmenias

regionstämma i Nässjö Missionskyrka. Vill du åka, prata med
Andreas Sköldmark.
13 lördag 9-18

Musikinspirationsdag.

Anna och Andreas Weister Andersson leder dagen. Mer info på
framsidan. (OBS! anmälan)

Tacksägelsegudstjänst.

14 söndag 16.30

Gospelkonsert med Andreas

visar fina naturbilder från bl.a.
området runt Landsjön. Lokal:
Församlingshemmet, Kaxholmen
3 lördag 18.00

och Anna Weister Andersson
med kör och musiker från Kaxholmen. Fri entré! (Kollekt till
omkostnaderna för helgen)

Musikandakt. Andreas

16 tisdag 14.30

vägledning till tro och liv

Träff för syföreningen och
daglediga.

21 söndag 10.00

Gudstjänst. Medverkan:

Frida Hellsing m.fl. Sång och
musik: Helena och Per-Johan
Ask. Kyrkkaffe i omsorgsgrupperna. För dig som ännu inte är
med i någon omsorgsgrupp finns
möjlighet att fika i kyrkan.
28 söndag 10.00
Gudstjänst. Medverkan:
Andreas Sköldmark m.fl. Sång
och musik: Strängabröderna.
Utgångskollekt till Equmeniakyrkans internationella arbete
30 tisdag 14.30

Träff för syföreningen och
daglediga.

Välkommen till träff för syföreningen
och daglediga!
Syföreningen är den äldsta aktiviteten i Equmeniakyrkan Kaxholmen.
Den startades som en arbetsförening när en missionsförening bildades
och ett missionshus skulle byggas i mitten av 1800-talet. Nu är vi ju inte
så gamla - men vi behöver nya, yngre medlemmar, så att syföreningen
kan fortsätta sitt arbete.
Vi bidrar till Equmenias arbete bland barn och unga i Kaxholmen.
Vi gör i ordning ”babypaket” till Rumänien - också ett mycket viktigt
arbete. I stället för att handarbeta kan du umgås med andra ”daglediga”.
Och så fikar vi förstås! (Vi träffas på tisdagar jämn vecka med start 4 sep.)
Välkommen!

Träffpunkten. Cay Nylund

Sköldmark m.fl.
4-11

MED GUD – Åtta dagar med
4 söndag 10.00

Nattvardsgudstjänst

och ljuständning för under året
hemgångna. Inledning av ”Åtta
dagar”. Medverkan: Andreas
Sköldmark m.fl. Sång och musik:
Gunvor och Kjell-Olof Hederos

Träff för syföreningen och
18 söndag 18.00

”Pop, jazz och visa för
öra, själ och hjärta”

Novemberkväll med sång, musik
och nattvard. Dan Rosengren,
musiker och lärare. Andreas
Sköldmark m fl
25 söndag 10.00
Gudstjänst. Medverkan:
Anders Sandberg, Frida Hellsing
och ungdomar. Cellomusik:
Erik Kiland. Utgångskollekt till
Equmeniakyrkans internationella
arbete
27 tisdag 14.30

Träff för syföreningen och
daglediga.

4 söndag 18.00

Introduktionsträff för

Vägledning i Vardagen och enkel
mässa. Även för dig som inte
anmält dig men vill veta mer om
vad Vägledning i Vardagen är.
må-fr

Vägledning i Vardagen.

Varje dag ett personligt vägledningssamtal med Andreas
Sköldmark eller Rosie Gard.
(Anmälan)
9 fredag 19.00

”Att komma till sig själv”

december
2 söndag 10.00

Första adventsgudstjänst. Medverkan: Andreas

Sköldmark, Filippa Millenberg
m.fl. Körsång
6 torsdag 14.30

Träffpunkten. Julprogram –
Yvonne Fritsell med kör. Lokal:
Skärstadal
7 fredag 18.00

Föredrag, fika, samtal. Ulla Käll

Julmarknad

10 lördag 9-18

8 lördag 15.00

Endagsretreat. ”Sänk

skuldrorna - lyft blicken”. Ulla
Käll, Andreas Sköldmark, Frida
Hellsing (Se inforuta)

11 söndag10.00
Gudstjänst. ”Tillbaka till
Jesus” - avslutning ”Åtta dagar”.
Medverkan: Ulla Käll – gitarr
och predikan, Andreas Sköldmark m.fl.

Julmarknad
9 söndag 10.00

Nattvardsgudstjänst.

Medverkan: Andreas Sköldmark,
Martin Eliasson m.fl.

