Söndagsskola
De flesta söndagar vi har gudstjänst i kyrkan träffas också
söndagsskolan. Under hösten
har vi temat ”Jorden runt”. Två
av barnen i söndagsskolan är
Freja och Stina.
Vad brukar ni göra i söndagsskolan?
Freja: Höra om olika länder,
Sydafrika, Tanzania…
Stina: Ja, och Indien. Det är
mycket kö där i Indien, med
bilarna.

pengar till något land. För att
dom är fattiga.
Freja: Så dom får mat och
kläder och kan köpa saker.
Skulle ni vilja åka och hälsa på
i något land?
Freja: Thailand, för det är
varmt.
Stina: Afrika. Min mamma har
fina tyger från Afrika som vi
får leka med.

Freja Gustafsson och Stina Nilsson

Ungdomsledare
Julia Wernholt
tel: 0761-45 02 90
e-post: ungdomsledare@
equmeniakyrkankaxholmen.se

Söndagsskola, från 4 år, söndagar under förmiddagsgudstjänst
Spårarscout, från åk 2, torsdagar 18.30
Upptäckarscout & Äventyrsscout, från åk 4, 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:

Här kan ditt företag synas. Kontakta Andreas Sköldmark för mer
information. andreas@equmeniakyrkankaxholmen.se

kyrkan: 036-500 08
equmeniakyrkankaxholmen.se

BankGiro
239-0565
Konto nr (Swedbank)
81505-44108363
Swish
123 551 21 16

Vårterminen startar vecka 3

info@equmeniakyrkan.se

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

Kassör
Roger Siverth
tel: 036-504 09

Equmenia - barn och ungdomsarbete

www

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

Ordförande
Astrid Pfaff Rudenstam
tel: 036-50991

Brukar ni göra något mer på
söndagsskolan?
Stina: Om någon fyller år får
den en present och när man är
ny på söndagsskolan får man
ett kort. Och så samlar vi in

nr 8. december 2016 - februari 2017

FÖRSAMLINGEN

EQUMENIA
Ordförande
Jonas Rudenstam
tel: 0703-57 00 24
BankGiro
525-2325
Swish
123 123 74 03
Smulans förskola
Johanna Dareus
tel: 036-50656
www.forskoleinfo.com/smulan

Sociala medier (facebook, instagram)

f

equmeniakyrkan kaxholmen

in

@equmeniakyrkankaxholmen

Glöm inte att vara god
Julen närmar sig med stormsteg. Äntligen! Jag
älskar verkligen julen och det stora jippo som
blir runtomkring. Jag tycker aldrig att Ikea
börjar julskylta för tidigt, jag börjar ju själv
lyssna på julmusik redan i oktober. Jag tycker
inte heller att julmusik är uttjatat (förutom
möjligtvis Leonard Cohens Hallelujah som av
någon anledning alltid spelas runt juletider)
och det kan inte bli för mycket julpynt. Jag
kan inte få för mycket jul. Med andra ord: för
mig är julen bland det bästa på året, och jag
tror att det är många som håller med mig om
det.

Så för att vi på riktigt ska fira Jesu födelse, så
kan vi ju göra något gott för någon annan. Vi
kan göra något lite extra för att någon annan
ska få må bra. Man kan bjuda någon på julmat, skänka pengar till välgörenhet eller bara
säga hej till en främling på stan. Det lilla kan
betyda otroligt mycket för någon annan. Så
glöm inte att vara god, även mitt i julstressen,
för världen behöver all godhet den kan få. Så
kan vi skapa oss ett eget julmirakel.

Julen är dock inte bara en lyckans tid. Trots
att det kanske känns som att världen stannar
upp och allt är frid och fröjd för en månad, så
är det ju faktiskt inte så. Krig, svält, naturkatastrofer och orättvisor tar inte jullov, hur
mycket vi än önskar att det vore så.

Julia Wernholt

Julen ska vara en fredens och glädjens högtid,
vi firar att Jesus kom till jorden och för allt
han gjorde för oss människor, och det är
lätt att glömma det i julstressen. Men vi får
påminna oss om att världen inte pausar bara
för att vi i västvärlden ska fira jul. För många
människor är julen precis som vilken annan
dag som helst. En dag fylld av sorg, faror,
ensamhet, hunger och mycket, mycket mer.

God Jul och Gott Nytt År

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

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

november
27 söndag 10.00

Adventsgudstjänst.

Körsång med stora och små.
Offergång till församlingen.
Andreas Sköldmark, Birgitta
Ljungberg m.fl. Missionsinformation.
30 onsdag 18.00

Öppen Onsdag. Andakt

(18.30), fika, möjlighet till
möten. Och förberedelser inför
julmarknaden.

december
1 torsdag 14.30

Träffpunkten. Skärstadal.

Julsånger med Jill Svensson.
2 fredag 18.00

Traditionell julmarknad.
Café och lotterier. Andakt kl.
21.00
3 lördag 15.00

Traditionell julmarknad.

Café och lotterier. Julauktion
18.40

Vandring i juletid

Konsert med Michael och Uno Svenningson Trio

möten

4 söndag 10.00

16 december från kl
18.00. Upplev mystiken
i Julens berättelse, möt
karaktärer, vandra tillsammans 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.

Kyrkorna i Kaxholmen, Skärstad och Ölmstad ihop med
Erikhjälpen har en välgörenhetskonsert till förmån för syriska
barn på flykt.

Askonsdagen. Nattvards-

Nattvardsgudstjänst.

Andreas Sköldmark, Anders
Sandberg m.fl.
11 söndag 10.00

Lucia-gudstjänst. Frida

Hellsing, Julia Wernholt, ungdomar m.fl. Festligt kyrkkaffe
med några sånger.
16 fredag 18.00

Vandring i Juletid. Se separat information

18 söndag 10.00
Gudstjänst. Andreas Sköldmark m.fl. Sång: Anna Nilsson.
24 lördag 11.00
Julbön. Andreas Sköldmark,
Sång och musik fam. Sparf
26 måndag 10.00

Annandagsgudstjänst.
Missionsutskottet, Andreas
Sköldmark.

Julmarknad 2-3 december
Varje år anordnar Equmenia
en julmarknad i Equmeniakyrkan Kaxholmen, en tradition sedan många år tillbaka.
Intäkterna från marknaden
används sedan för att driva
vår ungdomsverksamhet under det kommande året och
på detta sätt kan vi hålla nere
våra medlemsavgifter. 10 %
utav vinsten skänks även till
välgörenhetsprojektet Uganda
Child Care där Equmenia just
nu är med och stöttar skolan
Light Angel

Fredag
18.00
21:00

Lotteriförsäljning
Andakt

Lördag
15:00 Lotteriförsäljning
18:00 Luciatåg
18:40 Julauktion
21:00 Avslutning
Varmt välkomna!

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
i all enkelhet.

januari
1 söndag 18.00
Nyårsbön. Nattvardsandakt
med dikter och foton. Frida
Hellsing, Sarah Hellsing m.fl.
6 fredag 15.00

Trettondags julfest med

julens sånger och tomtebesök.
Berättelser från Rumänien.
14 lördag 18.30

Välgörenhetskonsert med

Michael och Uno Svenningsson
trio. Pingstkyrkan. 200kr
15 söndag 10.00
Gudstjänst. Vi tänder
ljud för barn som fötts eller
adopterats under året. Andreas
Sköldmark m.fl. Musik: Adina
Nilsson

Pingskyrkan i Kaxholmen lördag 14 januari kl. 18.40.
Biljetterna kostar 200kr och säljs i kyrkorna vid olika samlingar
19 torsdag 18.30

Storledarsamling för

equmenia

20-21 fre-lör 18.00-18.00

Ekumeniskt bönedygn i

Pingstkyrkan Kaxholmen.
Fredag 18.00 gemensam inledning med föredrag, fika och
andakt. Lördag kl 18 gemensam aftonbön.
22 söndag 10.30

Ekumenisk gudstjänst i
Pingstkyrkan Kaxholmen

29 söndag 10.00
Gudstjänst. Equmeniastyrelsen m.fl. Missionsinformation.
Efter gudstjänsten hålls Equmenias årsmöte. Ca. kl 11.30

februari
1 onsdag 18.00

Öppen onsdag. Fika,

Andakt (18.30), Möjlighet till
möten
2 torsdag 14.30

Träffpunkten. Equmenia-

kyrkan. Leif Ockander – ”Några medicinska profiler, hade de
rätt eller fel?”
5 söndag 10.00

Gudstjänst och årshögtid. Tema: Men Jesus som

ressällskap. Nattvard. Julia
Wernholt, Frida Hellsing,
Andreas Sköldmark m.fl.

Församlingens årsmöte och
sopplunch.

1 onsdag 19.30

andakt och inledning på fastan
och ”Modet att avstå”
2 torsdag 14.30

Träffpunkten. Landsjökyr-

kan. Sång och musik med Peter
Björk.
3 fredag 12.00

Terminsstart för Träff för

Världsböndagen. Ekumeniska samling i Equmeniakyrkan med andakt och sopplunch

8 onsdag 18.00

5 söndag 10.00
Gudstjänst med nattvard.
Andreas Sköldmark m.fl. Sång
och musik: Korsbandet

7 tisdag 14.30

syföreningen och daglediga.
Varannan vecka.

Öppen onsdag. Fika,

Andakt (18.30), Möjlighet till
möten

12 söndag 10.00
Gudstjänst. Tema: Med
vänner som ressällskap. Andreas
Sköldmark m.fl. Sång: Mathilda Sandberg
15 onsdag 18.00

Öppen onsdag. Fika,
Andakt (18.30), Möjlighet till
möten

19 söndag 10.00
Gudstjänst. Tema: Med
församlingen som ressällskap.
Rosie Gard m.fl. Sång: Åsa
Tegnér
26 söndag 10.00
Gudstjänst. Frida Hellsing,
Anna-Clara Lann m.fl. Missionsinformation. Sång: Dan
Palmér

mars
1 onsdag 18.00

Öppen onsdag. Fika,
Andakt (18.30), Möjlighet till

Temagudstjänster: Ressällskap
RYTM, RIKTNING
OCH RESSÄLLSKAP…
…är tre temaord som följer
oss i församlingen.
De handlar om vår
livsrytm, om vilan och påfyllningen, om vart vi är på
väg och vart vi vänder oss.
Detta år lyfter vi fram ordet
ressällskap – att det är centralt i kristen tro att ingen
av oss färdas ensam.
Vi har både Gud och
människor med på vår
livsvandring. Under året
försöker vi inbjuda till
fördjupad gemenskap bl a
genom smågrupper.
I februari uppmärksammar
vi det särskilt i tre temagudstjänster; med Jesus,
vänner och församling som
ressällskap.

