Tog jag morgonrodnadens
vingar, gick jag till vila
ytterst i havet, skulle du nå
mig även där och gripa mig
med din hand.
Ps 139:9-10

nr 20. september - november 2019

Eftertankar

Grönt –
livets färg
Min favoritfärg har alltid varit grönt. Jag minns
fortfarande tonårens grönrandiga sommarkjol
och vinterns mörkgröna yllekappa. När vi
1974 renoverade torpstället Södra Målen och
frilade en timmerstocksvägg av furu blev det
självklara valet att sätta upp barrskogsgröna
vävtapeter. Angränsande rum ville vi ha ton i
ton men det var svårt att hitta rätt nyans. Några meter utanför fönstret växte en havreåker till
sig. En dag i juli såg jag hur väl åkerns grönska
passade till det barrskogsgröna. Jag tog med
mig några havrevippor till färgbutiken och
sen dröjde det inte länge förrän rummet lyste
”juli-havre-grönt”.
När livet uppstod på jorden blev det formligen
en explosion av färger. Grönt blev på ett särskilt sätt livets färg. Det gröna klorofyllet i gräs
och blad fångar solljuset, binder koldioxid och
frigör syre. Denna process – fotosyntesen - gör
livet möjligt för djur och människor. I klimatkrisens spår får vi många dystra rapporter. Den
gröna färgen är hotad. Regnskogarnas grönska minskar förfärande snabbt. Varje minut
skövlas en areal som på ett ungefär motsvarar
35 fotbollsplaner. Dessutom drabbas fler och
fler områden på jorden av extrem torka och
öknarna breder ut sig. Möjligheterna till liv avtar. En djur-eller växtart utrotas och försvinner
varje dag. I torkans spår i Kalifornien har en ny
business uppstått. En journalist nämnde den
häpnadsväckande uppgiften att en del amerikaner låter måla sina söndertorkade gräsmattor
med grön sprayfärg!

2 Equmeniakyrkan sept-nov

Vi hade just lämnat Västerås och kommit ut på
motorvägen till Örebro. Vid en påfart kom en
vit skåpbil upp jämsides med oss. Det var läge
för att öka farten eller att lätta på gaspedalen.
Det blev det senare alternativet och texten
Gröna drömmar blev synlig på den framsläppta
bilens långsida. På bakdörrarna kunde vi läsa
Blommor på väg. Vilka upplyftande och hoppfulla texter att få med sig mitt i trafikvimlet!
Vi får aldrig sluta att drömma grönt och måtte
blommor vara på väg att slå ut i våra liv. Vi behöver mycket grönt! Inte sprayat som balsamering på en döende värld utan som växtkraft i
vårt sätt att tänka och handla.
”Gud sade: Jorden skall ge grönska /…/ och
det blev så”, kan vi läsa i 1 Mos 1:11. Jorden
är Herrens och vi har fått den som en gåva
att förvalta. Vi har skött den uppgiften dåligt
och bär på en stor kollektiv skuld. Sen jag i
slutet av 1970-talet läste Erich Fromms bok
Att ha eller att vara har jag haft med mig
hans allvarsord: ”För första gången i historien
beror mänsklighetens överlevnad på en radikal
förändring av människohjärtat.” Hur mycket
aktuellare är inte hans ord i dag.
Enligt Fromm är en helomvändning från vår
sjuka, destruktiva ”ha”-kultur till ”varandets
livsform” nödvändig, en livsform där människan visar omsorg och kärlek till allt liv runt omkring sig. Vi får och behöver vända oss till Gud
och be om hjälp så att vi istället för likgiltighet
och egoism delar med oss och låter kärleken
till livet växa och grönska. Vårt framtidshopp
är en grön värld där skapelsens Herre får vara i
centrum och vi är med som Guds medskapare.
/Lisbeth Rubensson

September
1 söndag 10.00

Nattvardsgudstjänst. Frida Hellsing,
Birgitta Wreland m.fl.

17 tisdag 14.30
Stickcafé. Kaffe, gemenskap och andakt.
Varmt välkommen, med eller utan handarbete!
18 onsdag 18.30-19

Onsdagsbönen. Välkommen att be för

2 måndag 19-21
Körövning för höstens körprojekt
”TILLIT i livets alla nyanser”. Obs! I Allianskyrkan Ölmstad

andra, varandra, kyrkan och vår värld.

3 tisdag 14.30
Stickcafé. Kaffe, gemenskap och andakt.
Varmt välkommen, med eller utan handarbete!

25 onsdag 18.30-19

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

27 fredag 18.00

8 söndag ca. 8.30-17.00
Tillsammansdag på Mullsjö folkhögskola.
Vill du följa med? Prata med någon av kyrkans
anställda.
11 onsdag 18.30-19.00
Onsdagsbönen. Välkommen att be för
andra, varandra, kyrkan och vår värld.

22 söndag 10.00
Gudstjänst. Martin Eliasson, Frida Hellsing
m.fl. Sång och musik: Lovsångsteam

Onsdagsbönen. Välkommen att be för
andra, varandra, kyrkan och vår värld.

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.
28 lördag 14.30

Gudstjänst på Skärstadal. Välkommen att
dela gemenskap och sjunga psalmerna.

Barnloppis/bytardag. Fynda allt från

29 söndag 10.00
Gudstjänst. ”Berörd av änglar”. Andreas
Sköldmark, Evelina Rudenstam m.fl. Sång och
musik: Erik och Karin Kiland. Utgångskollekt
till Equmeniakyrkans internationella arbete.

14 lördag 15-20.30
Hållbart liv – ekumenisk dag kring klimat
och hållbarhet. Föredrag, seminarier, utställare,
klimatshow, i och vid Pingstkyrkan.
Mer info på hemsidan.

Oktober

14 lördag 10-12

skor, kläder, leksaker m.m. till barnen. Betalning
med både kontanter och swish. Välkommen!

15 söndag 10.00
”Ett Hållbart liv i Jesu fotspår” Ekumenisk
gudstjänst i Skärstad kyrka.
Medverkan från kyrkorna i Kaxholmen-Skärstad-Ölmstad, barnkör och Wetterbrass.
16 måndag 19-21
Körövning för höstens körprojekt ”TILLIT i
livets alla nyanser”. I Equmeniakyrkan Kaxholmen

1 tisdag 14.30
Stickcafé. Kaffe, gemenskap och andakt.
Varmt välkommen, med eller utan handarbete!
2 onsdag 18.30-19

Onsdagsbönen. Välkommen att be för
andra, varandra, kyrkan och vår värld.
3 torsdag 14.30

Träffpunkten. Välkända sånger av bl.a.

Tommy Körberg, Helen Sjöholm, Ted Gärdestad
och Lisa Nilsson med Emelie Creutz och Christer Molihn. Lokal: Landsjökyrkan, Kaxholmen
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5 lördag 17.00

Körkonsert. ”TILLIT i livets alla nyanser”.

Under ledning av Peter Johansson och med
sångare och musiker från trakten. OBS! i Allianskyrkan Ölmstad. Fri entré men med insamling
till Rumänienhjälpen.
6 söndag 10.00
TILLIT Sång-, musik- och nattvardsgudstjänst.
Andreas Sköldmark m.fl. Kör med medverkande
från trakten, under ledning av Peter Johansson.
Efter gudstjänsten inbjuds till skördefest med
lunch, gemenskap och försäljning.
9 onsdag 18.30-19

Onsdagsbönen. Välkommen att be för
andra, varandra, kyrkan och vår värld.
12 lördag

Regionfest och regionstämma för Equmenia
och Equmeniakyrkan. I Fjällstugan.

13 söndag 10.00
Gudstjänst med scoutinvigning. Andreas
Sköldmark, Martin Eliasson, scouter och ledare.
Insamling till Equmenia
15 tisdag 14.30
Stickcafé. Kaffe, gemenskap och andakt.
Varmt välkommen, med eller utan handarbete!
16 onsdag 18.30-19

Onsdagsbönen. Välkommen att be för
andra, varandra, kyrkan och vår värld.
19 lördag 15.00

Innebandyturnering. Välkommen att

27 söndag 10.00
Gudstjänst. Andreas Sköldmark, Piah
Sandberg m.fl. Sång och musik: Rosie Gard. Utgångskollekt till Equmeniakyrkans internationella arbete. Efter kyrkfikat är det församlingsmöte.
29 tisdag 14.30
Stickcafé. Kaffe, gemenskap och andakt.
Varmt välkommen, med eller utan handarbete!
30 onsdag 18.30-19

Onsdagsbönen. Välkommen att be för
andra, varandra, kyrkan och vår värld.

November
2 lördag 18.00

Gemensam Allhelgonagudstjänst
i Skärstads kyrka. Krister Clifford, Andreas
Sköldmark m.fl.

3-10 november
MED GUD - Åtta dagar med vägledning till
tro och liv. Se programpunkter nedan och mer
info på sid 6
3 söndag 10.00
”Evigheten i våra hjärtan” Nattvardsgudstjänst med ljuständning för under året
hemgångna. Medverkande: Andreas Sköldmark,
Göran och Birgitta Ljungberg m.fl. Sång och
musik: Per Bergström.
3 söndag 18-20.30

20 söndag 10.00
Gudstjänst. Frida Hellsing, Sören och Gittan Rudenstam m.fl. sång av ungdomar

Introduktionsträff för ”Vägledning i
vardagen”. Inledning om Ignatiansk vägledning,
enkelt fika, nattvardsandakt. Även för dig som
inte anmält dig men vill veta mer om vad Vägledning i vardagen är.

23 onsdag 18.30-19

Må-fre

andra, varandra, kyrkan och vår värld.

ett personligt vägledningssamtal med Andreas Sköldmark eller Rosie Gard. Anmälan via
hemsidan.

anmäla dig eller ditt lag! Mer info på sid. 6

Onsdagsbönen. Välkommen att be för
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Vägledning i vardagen. Varje dag

6 onsdag 18.30-19

20 onsdag 18.30-19

andra, varandra, kyrkan och vår värld.

andra, varandra, kyrkan och vår värld.

Onsdagsbönen. Välkommen att be för
7 torsdag 14.30

Träffpunkten. Magnus Knutsson berättar

om veteranbussar. Lokal: Pingstkyrkan, Kaxholmen
8 fredag 19-21

Onsdagsbönen. Välkommen att be för
24 Söndag 10.00
Gudstjänst. Andreas Sköldmark, Rune Emanuelsson, Anders Nordin m.fl. Sång av barnkör.
Utgångskollekt till Equmeniakyrkans internationella arbete.

Temasamling ”Barmhärtighetens Gud –

evangeliernas Gud”. Föredrag, reflektion, stillhet,
samtal.

26 tisdag 14.30
Stickcafé. Kaffe, gemenskap och andakt.
Varmt välkommen, med eller utan handarbete!

9 lördag 9-18

27 onsdag 18.30-19

en dag för stilla gemenskap med Gud.” Bibelmeditationer, tid för enskild bön och reflektion,
promenader m.m. Möjlighet till samtal. Anmälan
via hemsidan.

andra, varandra, kyrkan och vår värld.

Endagsretreat. ”Jag och Du, Du och jag –

Onsdagsbönen. Välkommen att be för

December

9 lördag 14.30

1 söndag 10.00

dela gemenskap och sjunga psalmerna.

Andreas Sköldmark m.fl. Sång av adventskör.
Adventsinsamling till församlingen.

Gudstjänst på Skärstadal. Välkommen att
10 söndag 10.00
Gudstjänst. ”Samhällsansvar – tillsammans
med den Barmhärtige.” Om att förenas med Jesu
intressen i världen. Avslutning av Åtta dagar.
P-O Ängegärd, Andreas Sköldmark m.fl. sång av
ungdomar
12 tisdag 14.30
Stickcafé. Kaffe, gemenskap och andakt.
Varmt välkommen, med eller utan handarbete!
13 onsdag 18.30-19

Onsdagsbönen. Välkommen att be för
andra, varandra, kyrkan och vår värld.
15 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.
17 Söndag 10.00
Gudstjänst ”Gud är på G” Olof Broström
m.fl. Sång och musik: David Åsman, Andreas
Jeppsson och Rasmus Holmberg.

Adventsgudstjänst. Frida Hellsing,

5 torsdag 14.30

Träffpunkten. Julprogram med Agnes
Evertsson. Lokal: Skärstadal, Skärstad
6 fredag 18.00

Julmarknad. Café och lotterier.
Andakt kl 21.00
7 lördag 15.30

Julmarknad. Café och lotterier. Luciatåg.
Julauktion.

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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ÅTTA DAGAR med vägledning till
tro och liv. ”Min Gud och jag”
Under en dryg vecka vill vi sätta fokus på den inre resan och vårt behov av mening och sammanhang.
Under vardagarna inbjuder vi till Vägledning i Vardagen med Rosie Gard och Andreas
Sköldmark, båda vägledare i Ignatiansk tradition. De erbjuder dagliga personliga samtal om
livsresan och vägval med bibelns texter som raster.
Endagsretreaten hålls i kyrkan och är en dag i tystnad. Under dagen erbjuds bibelmeditationer, promenader, måltider och möjlighet till egna reflektioner, enskilda samtal och massage (i
mån av plats).
Anmälan till retreat och vägledning – mer information kommer på hemsidan och affisch.

I år gästas Equmeniakyrkan av P-O Ängegärd, busschaufför,
resebyråtjänsteman, gymföreståndare, men också pastor,
retreatledare och andlig vägledare. Han kommer att hålla
föredrag, leda en endagsretreat och predika i söndagens
gudstjänst.

Innebandyt

urnering

I höst inbjuder Equmenia till en
innebandyturningen för alla. Det
är gratis att delta och också att
komma och titta. Fika finns till
försäljning under eftermiddagen.

När? 19 Oktob
er kl 15.00
Var? Equmeniak
yrkan
Anmälan:

Anmäl lag el
ler enskilt. B
arn under
13 år egen tu
rnering.
Mail:

ungdomsleda
re@equmen
iakyrkankax
Eller fyll i an
holmen.se
mälningsblan
kett i kyrkan
.
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Sponsorer av detta nummer

Uthyrning av 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. Vi har även ett torp med vindskydd
som lämpar sig för hajker.
För bokning och mer information: För att hyra lokal i kyrkan kontakta Christina Andersson på
036-500 31. När det gäller sporthallen, kontakta David Rudenstam på 036-33 00 502.
För Österängstorpet kontakta Marcus Antonsson på 070-200 95 35
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EQUMENIA

FÖRSAMLINGEN

Ordförande
Marcus Antonsson
tel: 0702-00 95 35

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

BankGiro
525-2325
Swish
123 123 74 03

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

Equmenia - barn och
ungdomsarbete

Ungdomsledare
Martin Eliasson
tel: 0761-45 02 90

Söndagsskola,
från 4 år, söndagar under förmiddagsgudstjänst
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

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

BILSKJUTS TILL KYRKAN
Ansvarig utgivare: Astrid Pfaff Rudenstam
Omslagsfoto: Maria Miller Rudenstam

kyrkan: 036-500 08
www

equmeniakyrkankaxholmen.se
info@equmeniakyrkan.se
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Ring så hjälper vi dig gärna!
Christer Hultman 036-505 78
Lars Ekman 0708-256340
Bo Salsborn 0739-569894
Sociala medier (facebook, instagram)

f

equmeniakyrkan kaxholmen

in

@equmeniakyrkankaxholmen

