
Jag är inte rastlös, jag har bråttom. Dom 
som säger att dom har gått om tid ljuger. 
Det duger inte att vänta, det här är nu, saker 
måste hända. 

Så sjunger Markus Krunegård i låten Tur att 
vi lever samtidigt. 

Det är så mycket vi vill ska hända. Så mycket 
vi vill hinna med, göra, upptäcka, och så ska 
vi göra allt det där man måste också, äta, gå 
till jobbet, göra läxor. Och det känns alltid 
som att tiden inte räcker till. Jag önskar flera 
gånger att dygnet hade i alla fall en timme 
till. För då skulle jag hinna lite till. 

Men varför är det så? Varför måste det hända 
saker hela tiden? Varför måste vi göra saker 
jämt och ständigt? Det är som att det inte är 
okej att bara vara längre. Det är lite pinsamt 
att svara ”ingenting” på frågan vad man gjort 
under dagen. 

Jag får ibland lite panik när jag ligger i soffan 
och ser att det är fint väder ute, ”jag måste gå 
ut och göra något”, tänker jag, trots att jag 
trivs finfint där jag är. Och det är så överallt 
man än kommer, att man ska göra göra göra 
och inte vara vara vara.

Det här är nu och saker måste hända. 

Nu är det snart sommar. Vi får sommarlov 
och semester, och vi planerar in vad vi ska 
göra den här sommaren. Vi ska helst åka nå-
gonstans, inte bara sitta hemma, och vips är 
de lediga dagarna slut och det är åter dags för 
göra göra göra, fast man inte alls är utvilad, 
för man har bara gjort gjort gjort. 

Hallå! Det är dags för oss att stanna upp lite, 
och se det som är viktigt! Kan vi inte få vila i 
sommar? För det är okej att svara ”ingenting” 
på frågan vad du gjort i sommar. Men det är 
också okej att göra saker, för vila kan man få 
på olika sätt. Genom att ligga i solstolen och 
steka, eller att campa, eller åka utomlands 
eller att rensa i landet, eller att göra ingen-
ting. Ta tillvara på den tid vi fått. Gör det du 
får energi av. Vi får göra, så länge göra också 
blir vara. 

Det här är nu, och därför 
får saker vänta.

Julia Wernholt 
Ungdomsledare

Det här är nu och saker måste hända

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 14. juni - september 2018
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 
Marcus Antonsson 
tel: 0702-00 95 35

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)

equmeniakyrkan kaxholmen

@equmeniakyrkankaxholmen
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Vad är det bästa med att gå 
konfa? 
Att vara, ha kul och samtidigt 
kunna lära sig saker tillsam-
mans.            -Nanny Johansson 

Gemenskapen. Det är liksom 
så gött att bara kunna sitta 
och snacka med folk man inte 
alltid brukar prata med.

-Clara Engvall 

Man får träffas och ha kul.
-Elias Axelsson 

Varför ska man gå konfa? 
Hur mycket eller lite man 
än tror på Gud så får man 
kunskap och kan sedan välja 
sin egen tro. Plus att det är 
jättekul.  -Nanny Johansson

Lära mig mer om kristendom 
och lära mig vart jag är i min 
tro. Så jag tycker att man ska 
gå konfa för att möta Gud och 
sig själv               -Clara Engvall

Årets konfirmander!

Equmenia - barn och ungdomsarbete
Grupperna har sommaruppehåll men kör igång igen v 35.

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, åk 9, varannan torsdag 16.30 
Smågrupp / hemgrupp, gymnasiet – kontakta Julia Wernholt 

I år har vi haft en stor konfagrupp 
på hela tjugotvå konfirmander, 
vilket är helt otroligt kul!

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

Välkommen till konfa 2018-
2019 du som är född 2004 eller 
tidigare! Anmälan till: andreas@
equmeniakyrkankaxholmen.se



augusti
5 söndag 10.00 
Nattvardsgudstjänst. 
Rosie Gard m.fl.

12 söndag 10.00  
Gudstjänst. Frida Hell-
sing m.fl. Politikersamtal vid 
kyrkkaffet

19 söndag 10.00 
Gudstjänst. Gudstjänst. 
Andreas Sköldmark, Frida 
Hellsing, Julia Wernholt. Sång 
och musik: Anders och Piah 
Sandberg. Vi avtackar vår 
ungdomsledare Julia Wernholt. 
Politikersamtal vid kyrkkaffet

23 torsdag 18.30 
Storledarsamling
25 lördag 18.00 
Festkväll för konfirmander 
och anhöriga.

26 söndag 10.00 
Konfirmationsguds-
tjänst. OBS! Pingstkyrkan 
Kaxholmen. Alla välkomna!

september
1 lördag 9.00 
Pilgrimsvandring i Wetters-
hus omgivningar med Equmeni-
akyrkan Huskvarna. Välkommen 
att dela en dag med vandring, ef-
tertanke och gemenskap. Var och 
en tar med förmiddagsfika och 
betalar båtresa och lunch. För 
anmälan och frågor: leif.larsson@
equmeniakyrkanhuskvarna.se

2 söndag 10.00 
Nattvardsgudstjänst. An-
dreas Sköldmark m.fl. Politiker-
samtal vid kyrkkaffet

7-9 fre-sön  
Tillsammanshelg på 
Strandgården. Välkommen med! 
Se inforuta.

15 lördag 10.00 
Pilgrimsvandring. Samling 
vid Equmeniakyrkan. Medtag 
fika och kläder efter väder. Vi 
vandrar till Landsjökyrkan via 
Vista Kulle. Efter mässa i Land-
sjökyrkan väljer du om du vill 
vandra vidare eller återvända till 
Equmeniakyrkan. Ingen anmälan 
behövs.

16 söndag 10.00 
Gudstjänst. Andreas Sköld-
mark m.fl. Sång och musik: 
Korsbandet. Välkomnande av 
konfirmander och välkomnande 
av ny ungdomsledare Martin 
Eliasson.

Politikerbesök
Eftersom det är valår vill vi ge plats för politiska frågor 
också i vår kyrka. Det gör vi genom att bjuda in kristna 
representanter från de åtta riksdagspartierna till samtal 
i samband med kyrkkaffet efter gudstjänsten. Under 20 
minuter samtalar vi om frågor som rör människovärde, 
miljö, fred, ekonomi m.m. Grundfrågan är: Vad finns det 
för koppling mellan tron och det politiska engagemanget? 
Det blir också tid för frågor från er som lyssnar, så ha gärna 
med dig en fråga. 
Vår förhoppning är att dessa samtal och frågestunder ska 
lyfta viktiga värdefrågor och hjälpa oss att se kopplingen 
mellan vår tro och våra politiska ställningstaganden. 
Varmt välkomna!

27 maj Samuel Godrén från Sverigedemokraterna (SD) 
3 juni Thordis Samuelsson från Vänsterpartiet (V) 
10 juni Axel Lindqvist från Centerpartiet (C)
12 augusti Emma Carlsson Löfdahl från Liberalerna (L) 
19 augusti Thomas Strand från Socialdemokraterna (S) 
2 september Mattias Ingeson från Kristdemokraterna (KD)

OBS! För er som ska med på Tillsammanshelgen den 7-9 
sep – Glöm inte att förtidsrösta!

maj
26 lördag 09.00 
Pilgrimsvandring på 
Visingsö med Equmeniakyrkan 
Huskvarna. Välkommen att dela 
en dag med vandring, eftertanke 
och gemenskap. Var och en tar 
med förmiddagsfika och betalar 
båtresa och lunch. För anmälan 
och frågor: leif.larsson@equmeni-
akyrkanhuskvarna.se

27 söndag 10:00 
Gudstjänst. Andreas Sköld-
mark m.fl. Sång: Rosie Gard. 
Nya medlemmar välkomnas. 
Missionsinformation och 
utgångskollekt till Equmenia-
kyrkans internationella arbete. 
Politikersamtal vid kyrkkaffet. 

juni
1 fredag 18.00 
Fredagsmys a la grill-
ning! Vi träffas vid Österängs-
torpet för mat och gemenskap. 
Var och en tar med egen 
matsäck. Vi avslutar med andakt 
kl 20.00.

3 söndag 10.00 
Nattvardsgudstjänst. 
Andreas Sköldmark, Emma Bro-
ström och Evelina Rudenstam. 
Politikersamtal vid kyrkkaffet.

7 torsdag 14.30 
Träffpunkten. Friluftsutflykt. 
”Visor till dragspel” med Hans 
Frisell. Museiparken, Hembygds-
museet Kaxholmen. Kostnad 
40 kr.

10 söndag 10.00 
Gudstjänst. Frida Hellsing, 
Jonas och Maria Miller Ru-
denstam. Politikersamtal vid 
kyrkkaffet.

17 söndag 10.00  
Gudstjänst. Andreas Sköld-
mark, Birgitta Wreland. Sång och 
musik: Evelina Rudenstam och 
Maria Säll

24 söndag 10.00 
Friluftsgudstjänst vid Öste-
rängstorpet. Frida Hellsing m.fl.

 

juli
1 söndag 10.00 
Nattvardsgudstjänst. Åke 
Nordqvist m.fl.

8 söndag 18.00 
Ekumenisk gudstjänst 
med kyrkorna i Kaxholmen och 
Skärstad. Denna gång i Pingst-
kyrkan Kaxholmen

15 söndag 10.00 
Ekumenisk gudstjänst 
med kyrkorna i Kaxholmen och 
Skärstad. Denna gång i Equme-
niakyrkan Kaxholmen

22 söndag 10.00 
Ekumenisk gudstjänst 
med kyrkorna i Kaxholmen 
och Skärstad. Denna gång på 
Solgläntan

29 söndag 10.00 
Ekumenisk gudstjänst 
med kyrkorna i Kaxholmen och 
Skärstad. Denna gång i Skärstad 
kyrka

7-9 september

Vad kommer helgen handla om?

”Att få ge av sina gåvor”

Elloise Nordkvist, pastor från Helsingborg 
kommer och pratar om att få ge av sina gåvor 
och hur man hittar vägar genom gåvorna 
som får församlingen att lyfta och sig själv att 
blomstra och hitta sin plats.

Det kommer förstås också finnas mycket tid 
till härligt umgänge, egna tankar och roliga 
aktiviteter i vindens bris ifrån havet.

Priser:  
Vuxen: 1190:- 
Ungdomar 13-17: 990:- 
Barn från 3 år: 700:- 
Utgör priset ett hinder för deltagande, ta 
kontakt med Frida Hellsing eller Andreas 
Sköldmark.

Anmälan görs genom att skicka ett mail till: 
info@equmeniakyrkan.se, samt betalar in på 
bankgiro 239-0565 eller swishar till nr 123 
551 2116. Märk betalningen med ”Tillsam-
mans” – var noga med att också skriva namn 
på de du anmäler.

Anmäl dig senast 22 augusti.

TILLSAMMANSHELG
på Strandgården

Vilka är vi?
Vad är egentligen Equmeni-
akyrkan 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 tema-
samtal: Equmeniakyrkans 
identitet och teologi. 
10 oktober kl. 19.00 
Församlingsmöte med beslut 
om nya stadgar för försam-
lingen.


