
nr 21. december 2019 - mars  2020

Det folk som vandrar i mörkret ser ett 
stort ljus, över dem som bor i mörkrets 
land strålar ljuset fram.    
       Jes 9:2
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Ljus i mörker
Det blir allt mörkare ju längre in i vintertiden 
vi kommer, men har vi tur så kommer snön 
att falla och lysa upp mörkret. Snön som har 
kraft att förvandla det karga landskap som hör 
hösten till, att förvandla det till något vackert. 
Som ni förstår så gillar jag snö och allt vad det 
innebär, framförallt tycker jag att det är väldigt 
vackert när solen reflekteras i snön och allt bara 
glittrar. Den förvandlande kraften som snön 
har under vinterns mörka dagar är ingenting 
emot den förvandlingen som världen fick vara 
med om när Jesus föddes. Det var nog ingen 
snö i Betlehem när Jesus föddes men det fanns 
något annat som lyste upp staden, det fanns en 
stor stjärna. 

Mitt i allt mörker får Jesu födelse vara ett hopp 
om ljus ett ljus som kan förändra liv, våra liv. 
Det hoppet är något att bära med sig i de kalla 
tider som vi lever i.  Det som hände i stallet för 
två tusen år sedan förvandlade världen. Jesus 

kom till jorden för att sprida det glada budet 
om att himlen finns på riktigt. Stjärnan som 
lyste över Betlehem fick betyda mycket för 
många människor där och då. Herdarna fick 
höra änglarna prisa Gud, det måste ha varit en 
omtumlande upplevelse. Tänk er att ni är ute 
och går i skogen med några vänner och helt 
plötsligt står en ängel framför er och lyser upp 
natten. Ängeln säger ”var inte rädda” för att 
sedan berätta om att Guds son har kommit till 
jorden. Vilken upplevelse, herdarna som fick 
vara med om det här måste ju verkligen ha 
fattat vem det var som låg i krubban. 

I Joh 8:12 säger Jesus ”jag är världens ljus”. Je-
sus bor i oss, vi har världens ljus i våra hjärtan. 

En tanke som får påminna oss om att vi kan 
sprida ljus i vårat samhälle idag. 
Att under vinterhalvårets mörka 
prägel få hjälpas åt att vara ljus 
för människor i vår närhet.

Martin Eliasson,  
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 Martin Eliasson

Eftertankar

Equmeniakyrkan i Kaxholmen 
24 dec 11.00 Julbön 
26 dec 10.00 Annandagsgudstjänst

Pingstkyrkan Kaxholmen 
22 dec 10.30 Julens sånger

Pingstkyrkan Ölmstad 
24 dec kl. 23.00 Julnattsgudstjänst tillsammans  
med Allianskyrkan i Ölmstad

Skärstad Allianskyrka 
25 dec kl. 18.00 Julens sånger

Svenska kyrkan Skärstad/Ölmstad pastorat 
24 dec kl. 11.00 Julkrubbsgudstjänst - Skärstad 
kyrka och i Ölmstad kyrka 
24 dec kl 23.00 Julnattsmässa i Landsjökyrkan 
25 dec kl 7.00 Julotta i Ölmstad kyrka 
26 dec kl 18.00 "Julens psalmer" i Ölmstad

Julen i våra kyrkor Kaxholmen / Skärstad / Ölmstad
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December 
1 söndag  10.00  
Adventsgudstjänst Andreas Sköldmark, 
Frida Hellsing m.fl. Sång: adventskör. Adventsgå-
va till församlingen

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

5 torsdag  14.30 
Träffpunkten Julprogram med Agnes 
Evertsson. Lokal: Skärstadal, Skärstad.

6 fredag 18.00 
Traditionell julmarknad. Se annons.

7 lördag 15.30 
Traditionell julmarknad. Se annons

8 söndag 10.00 
Nattvardsgudstjänst. Andreas Sköld-
mark, Evelina Rudenstam m.fl. 

8 söndag 18.00 
Julkonsert med Doug Seegers i Pingstkyrkan 
Kaxholmen, till förmån för Erikshjälpens arbete i 
Rumänien. Arr: Kyrkorna tillsammans och Eriks-
hjälpen. Biljetter via Tickster.se eller Nya Musik.

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

15 söndag 10.00 
Gudstjänst Rosie Gard, Astrid Rudenstam 
m.fl.

18 onsdag 18.30 
Onsdagsbönen Välkommen att be för 
andra, varandra, kyrkan och vår värld.

20 fredag 18.00 
Vandring i juletid Se separat information 
längre bak i bladet.

21 lördag 14.30 
Gudstjänst på Skärstadal Välkommen 
att dela gemenskap och sjunga i psalmerna.

24 Julafton 11.00 
Julbön Frida Hellsing m.fl. Sång och musik: 
Ellen Siverth, Maja Folkesson m.fl.

26 Annandagen 10.00 
Annandagsgudstjänst Missionsutskot-
tet, Frida Hellsing m.fl. Insamling till Equmenia-
kyrkans internationella arbete.

31 tisdag  10.00 
Nyårsgudstjänst med nattvard. Göran och 
Birgitta Ljungberg m.fl.

Julmarknad 6-7 dec
Varje år anordnar Equmenia en 
julmarknad i Equmeniakyrkan Kax-
holmen, en tradition sedan många år 
tillbaka. Intäkterna från marknaden 
används sedan för att driva vår ung-
domsverksamhet under det komman-
de året och på detta sätt kan vi hålla 
nere våra medlemsavgifter. 10% utav 
vinsten från julmarknaden skänks 
även till välgörenhetsprojektet Uganda 
Child Care där Equmenia just nu är 
med och stöttar ett skolprojekt. 

Fredag
18.00 Lotteriförsäljning
21.00 Andakt
 
Lördag
15.00 Lotteriförsäljning
18.00 Luciatåg
18.40 Julauktion
21.00 Avslutning

Varmt välkomna!
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Januari
5 söndag  10.00  
Gudstjänst och julfest med grötlunch. Med-
verkan av kyrkans anställda. Musikutskottet.

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

9 torsdag 18.30 
Storledarsamling för Equmenia

12 söndag 10.00 
Gudstjänst Andreas Sköldmark, Anders 
Sandberg m.fl. Sång: Pelle Tengblad

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

18 lördag 14.30 
Gudstjänst på Skärstadal. Välkommen med 
att dela gemenskap och sjunga i psalmerna.

19 söndag 10.00 
Ekumenisk gudstjänst Ölmstad Pingst

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

26 söndag 10.00 
Gudstjänst Frida Hellsing, equmeniastyrel-
sen m.fl. Sång: Matilda Sandberg. Insamling till 
Equmeniakyrkans internationella arbete. Efter 
gudstjänsten och kyrkfikat hålls Equmenias 
årsmöte.

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

Februari 
2 Söndag 10.00 
Nattvardsgudstjänst och årshög-
tid Församlingens anställda m.fl. Offerdag 
till församlingen. Församlingens årsmöte och 
sopplunch. 

4 tisdag 14.30 
Stickcafé Välkommen med eller utan hand-
arbete till gemenskap, fika och andakt

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

6 torsdag 14.30 
Träffpunkten Det lilla honungsbiets fan-
tastiska värld. Bildspel med Maria och Lennart 
Erlandsson. Lokal: Pingstkyrkan, Kaxholmen

Ekumenisk bönehelg i 
Ölmstad Pingstkyrka 
17-19 jan
"De visade oss särskild omsorg" 
Böneveckan genomförs samtidigt i cirka 
120 länder och omfattar alla kristna 
kyrkor. - världens största manifestation 
för kristen enhet

Fredag 18.30 
Inledning och fika, medverkan från de 
olika kyrkorna

Fredag 20.00 
Bönedygnet inleds och pågår till lördag 
kväll kl 18.30

Kyrkan är öppen hela dygnet med olika 
böneplatser och olika böneformer. 
Välkommen när du vill till den bön som 
pågår för kyrkor, bygd och vår värld

Lördag 18.30 
Bönedygnet avslutas med en bön- och 
lovsångskväll

Söndag 10.00 
Gemensam gudstjänst i Pingstkyrkan 
Ölmstad, söndagsskola för barn Medver-
kan från de olika kyrkorna
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9 söndag 10.00 
Gudstjänst Andreas Sköldmark m.fl.

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

16 söndag 10.00 
Gudstjänst Gudstjänst med önskesånger 
Andreas Sköldmark m fl

18 tisdag 14.30 
Stickcafé Välkommen med eller utan handar-
bete till gemenskap, fika och andakt

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

23 Söndag 10.00 
Gudstjänst med medverkan av barn och 
personal från Smulans förskola. Frida Hellsing

26 onsdag 19.00 
Askonsdag inledning av fastan med Modet 
att avstå och Nattvard i fastetid. Se särskild ruta

29 lördag 14.30 
Gudstjänst på Skärstadal. Välkommen att 
dela gemenskap och sjunga i psalmerna.

Mars
1 söndag 10.00 
Gudstjänst Andreas Sköldmark m.fl. Sång: 
Familjen Rosengren

3 tisdag 14.30 
Stickcafé Välkommen med eller utan handar-
bete till gemenskap, fika och andakt

4 onsdag 18.30-19.00 
Nattvard i fastetid Ölmstad Allianskyrka

5 torsdag 14.30 
Träffpunkten Lennart Axelsson sjunger 
visor, country och dansband. Lokal: Equmenia-
kyrkan, Kaxholmen  

7 lördag 09.00-11.00 
Frukost på Världsböndagen  
i Allianskyrkan Skärstad. 
Föredrag, frukost och enkel gudstjänst med texter 
från Zimbabwe: ”Rise! Take Your mat.” Medver-
kan från kyrkorna i Skärsta’dalen

MODET ATT AVSTÅ!
Att fasta har alltid handlat om att avstå något för att må bra – till både kropp och själ.

För många har det handlat om mat, men numer också ofta om sociala medier, tv-tittande, 
aktiviteter, konsumtion – för att ge plats för det som är riktigt viktigt; relationen till Gud, 
mig själv, andra och världen. Ungefär som att gallra i trädgårdslandet för att det jag verkli-
gen vill ska växa där ska få ljus och rum!

I kyrkan har fastan alltid haft sin givna plats. Idag är den mer aktuell än någonsin då vi på 
olika sätt lever över våra tillgångar – vilket blivit extra tydligt med klimatkrisen. Därför vill 
vi, tillsammans med Ölmstad Allianskyrka inbjuda till ”Modet att avstå”.

- Du ger ett personligt fastelöfte om att avstå något under fastetiden. 
- Du delar gemenskapen i Nattvard i fastetid, onsdagskvällar kl 19.00, så ofta du kan. 
- Du avsätter (minst) fem minuter om dagen för bibelläsning och bön 
Välkommen med! (mer info kommer på affischer, flyers och hemsida)
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Vandring i juletid
Fredagen 20 dec. Start mellan kl 18.00 och 18.30. 
Upplev mystiken i Julens berättelse, vandra tillsammans, möt änglar, herdar och vise män, 
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.

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.

Körprojekt
Håll utkik efter vårens körprojekt!

Helgen den 13-15 mars planeras för ett 
körprojekt ihop med Ölmstad Allians- 
kyrka och studieförbundet Bilda. Ledare för 
helgen är Evelina Gard som är en erfaren 
körledare och inspiratör inom soul-, gospel, 
popgenren. 

Mer info kommer att delas senare!

Men vid intresse eller frågor går det bra att 
höra av sig till Maria Gustafsson eller Frida 
Hellsing.

Välkommen!

Barnkörsaktivite-
ter under 2020
Barnkörläger 28-29 mars ihop 
med andra barn och körer i när-
heten. (Det kommer finnas flera 
vuxna ledare från vår egen försam-
ling som följer med.) Anmälan och 
mer info kommer under januari, 
men intresserade, både barn och 
vuxna, får gärna prata med Maria 
Gustafsson.

Troligen blir det fler barnköraktivi-
teter, så följ oss i Sociala medier så 
missar du inget!
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Uthyrning av våra lokaler
Här finns en fest-/samlingslokal som rymmer 100-150 personer, med kök intill. Idrottshall, min-
dre 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

Sponsorer av detta nummer



8  Equmeniakyrkan dec-mar

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

Pastor 
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: 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.smulansforskola.se

Equmenia - barn och  
ungdomsarbete
Söndagsskola,  
från 4 år, söndagar under förmiddags-
gudstjänst

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 
(Instagram: @tonarkax)

Reko och smågrupper för unga,  
kontakta Martin Eliasson

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

Ansvarig utgivare: Astrid Pfaff Rudenstam
Omslagsfoto: Andreas Joakimson, Fotot från 
”Vandring i juletid” 2018

EQUMENIA
Ordförande 
Marcus Antonsson 
tel: 0702-00 95 35

BankGiro 
525-2325

Swish 
123 123 74 03

info@equmeniakyrkankaxholmen.se

equmeniakyrkankaxholmen.se

kyrkan: 036-500 08 Sociala medier (facebook, instagram)

equmeniakyrkan kaxholmen

@equmeniakyrkankaxholmen

www f

in


