”Och min bön är att er kärlek
ständigt skall växa…” 			
					 Fil 1:9

nr 22. mars 2020 - maj 2020

Eftertankar

Tid att avstå

bok du egentligen vill läsa men inte hunnit
med. Åter andra fastar från bilresor eller konsumtion för klimatets och barnbarnens skull.

Många av oss känner ett mått av befrielse när
vi fått åka till sortergården och slänga vårt
sorterade skräp. Eller när vi rensat i garderober
och lämnat till Erikshjälpen eller återvinningen. Eller gått igenom ett förråd och lämnat
iväg det som vi tänkte var ”bra att ha” men
som bara legat till ingen nytta år efter år.
Många känner också ett mått av lättnad när ett
sammanträde blir inställt. Eller träningen. Eller
till och med en trevlig bjudning.

Man kan ställa två frågor till sig själv: Är det
något jag skulle vilja ha mer av i mitt liv? Är
det något jag skulle vilja ha mindre av i mitt
liv? Svaren på de frågorna kan ge en fingervisning om vad din fastetid kan innehålla.

Är du en av dem som känner så? Tag det då
som ett varningens tecken på att ditt liv är lite
för välfyllt. Eller kanske till och med överfullt.
Och tag emot fastetiden som en gåva!

I Equmeniakyrkan kallar vi fastetiden: Modet
att avstå. Varje onsdagskväll möts vi kl 19.00
till en stund av gemenskap mitt i veckan. Ett
enkelt nattvardsfirande och för den som vill;
ett kort bibelstudium och ett enkelt fika.

Fastetiden i kyrkan handlar om att minska
ner. Att avstå. Att begränsa. För att lätta den
börda som blivit för tung. Eller glesa i det som
blivit alltför tätt. Ungefär som att rensa i ett
morotsland, för att det man egentligen vill ska
växa, ska få rum och ljus och näring.
Man fastar för livets skull.
För världens skull.
För din skull.
Och för Guds skull.

Också för dig som inte känner igen dig i det
överfyllda livet tror jag fastan kan betyda något. Kanske en gemenskap att dela något av
livsresan med. En gemenskap med både Gud
och människor.

Fastetiden börjar med askonsdagen den 26
februari.
Välkommen!
Andreas Sköldmark,
pastor

Många avstår från mat för att rensa kroppen
eller för att skänka matpengarna till någon som
saknar mat. En del fastar från sociala medier eller skärmar för att rensa från intryck och ge tid
att tänka tankar färdigt. Eller kanske läsa den

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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Mars
1 söndag 10.00

Nattvardsgudstjänst Tema: Helgelse –

en väg att gå! Andreas Sköldmark m.fl. Sång och
musik: familjen Rosengren. Välkomnande av nya
medlemmar.

11 onsdag 19.00

Nattvard i fastetid Följt av kort bibelstudium och enkelt fika.
13-14 fre-lör

Körprojekt Övning i Equmeniakyrkan inför

3 tisdag 14.30
Stickcafé Kaffe, gemenskap och andakt.

lördagens gospelkonsert. Fre. kl. 18.30-21.00
(drop-in-fika från 18.00). Lör. i Equmeniakyrkan
kl 9.30-15.30. Genrep i Skärstad kyrka kl.17.00.

4 askonsdag 19.00

14 fredag 19.00

STÅ inledning på fastetiden. Nattvard, följt av
kort bibelstudium och enkelt fika.

Med Evelina Gard och en stor kör med över 60
sångare och musiker från Skärstadalen. Fri entré.

Nattvard i fastetid MODET ATT AV-

5 torsdag 14.30

Träffpunkten Lennart Axelsson sjunger

visor, country och dansband. Lokal: Equmeniakyrkan, Kaxholmen
7 lördag 9.00-11.00

Frukost på världsböndagen Allianskyrkan Skärstad. Föredrag, frukost och enkel
gudstjänst med texter från Zimbabwe: ”Rise!
Take your mat.” Medverkan från kyrkorna i
Skärstadalen.

REJOICE Gospelkonsert Skärstad kyrka.

15 söndag 10.00
Gudstjänst Tema: Helgelse – ett uppdrag.
Rolf Gard, Andreas Sköldmark m.fl. Sång och
musik: Ida och Ola Christensson. Dop av barn.
17 tisdag 14.30
Stickcafé Kaffe, gemenskap och andakt.
18 onsdag 19.00

Nattvard i fastetid Följt av kort bibelstudium och enkelt fika. m.fl.

7 lördag 10.00-12.00
Bytardag Fynda allt från skor, kläder,
leksaker m.m. till barnen. Betalning med både
kontanter och swish. Välkommen!

22 söndag 10.00
Gudstjänst Tema: Helgelse – Guds verk.
Frida Hellsing m.fl. Sång och musik: Strängabröderna. Barnvälsignelse

8 söndag 10.00

25 onsdag 19.00

som grund. Rosie Gard, Andreas Sköldmark
m.fl.

dium och enkelt fika. m.fl.

Gudstjänst Tema: Helgelse – med bönen

Vårfest
Efter gudstjänsten söndagen 8 mars
bjuder vi in till Vårfest – lite lotterier,
kyrklunch med trevligheter för alla
åldrar. Kostnad lunch 150 kr/vuxen,
50 kr 12-18 år.
Varmt välkomna!

Nattvard i fastetid Följt av kort bibelstu29 söndag 10.00
Gudstjänst Tema: Helgelse - det vi älskar
formar oss.Lisbeth Rubensson, Andreas Sköldmark, m.fl. Utgångskollekt till Equmeniakyrkans
internationella arbete.Varmt välkommen.
31 tisdag 14.30
Stickcafé Kaffe, gemenskap och andakt.

11 onsdag 19.00
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April
1 onsdag 19.00

14 tisdag 14.30
Stickcafé Kaffe, gemenskap och andakt.

Nattvard i fastetid Följt av kort bibelstudium och enkelt fika. m.fl.

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

2 torsdag 14.00

18 lördag 10.00 - 12.00

da folkgruppen. Elisabeth Hedfors tar oss med
på en vandring i sin fars hembygd, som nu är
familjens sommarparadis. Lokal: Landsjökyrkan

fynda. Vill du vara med och sälja? Anmälan:
kladbyteKax@outlook.com

Träffpunkten Estlandssvenskar – den okän-

4 lördag 14.30

Gudstjänst på Skärstadal Välkommen att dela gudstjänstgemenskap.
5 söndag 10.00

Nattvardsgudstjänst Tema: Helgelse –

förvandlad gemenskap. Andreas Sköldmark m.fl.
6 måndag 19.00

Passionsandakt Allianskyrkan Ölmstad
7 tisdag 19.00

Passionsandakt Equmeniakyrkan.

Klädbytardag dam Välkommen att

19 söndag 10.00
Gudstjänst Andrea Johansson, Frida
Hellsing m.fl. Sång och musik: Karin och Erik
Kiland. Insamling till Equmeniakyrkans diakonoch pastorsutbildn.
22 onsdag 18.30-19.00
Onsdagsbönen Välkommen att be för
andra, varandra, kyrkan och vår värld.
24 fredag 18.00

Fredagsmys Vi träffas i kyrkan och äter

8 onsdag 18.00

Korsvägsvandring Landsjökyrkan

tacobuffé (var och en tar med till sig, så slår vi
ihop till en gemensam måltid), följt av film, lek
för barnen och samtal för vuxna. Kvällen avslutas med en andakt.

9 torsdag 19.00

25 lördag 9.00

10 fredag 10.00

och ute – god gemenskap och fika!

Skärtorsdagsgudstjänst
Långfredagsgudstjänst
12 söndag 10.00

Påskdagsgudstjänst

PÅSKENS
GUDSTJÄNSTER
9-12 april
Tänk om… vi var mitt i påskens
händelse, att Jesus kom hit idag, till vår
bygd och kyrka. Tre gudstjänster där vi
med drama och musik leker med tanken
att påskberättelsen händer här och nu.
Medverkan av församlingens anställda
och många andra.
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Vårstädning Vi hjälps åt att göra fint inne
26 söndag 10.00
Gudstjänst Andreas Sköldmark m.fl. Mats
Gunnarsson – berättar om MAF – hjälpflyget.
Sång och musik: Rosie Gard. Utgångskollekt till
MAF.
28 tisdag 14.30
Stickcafé Kaffe, gemenskap och andakt.
29 onsdag 18.30-19.00
Onsdagsbönen Välkommen att be för
andra, varandra, kyrkan och vår värld.
30 torsdag från 18.30

Valborgsmässofirande vid Hunnerydsbadet. Se inforuta längre fram.

Maj
3 Söndag 10.00

Nattvardsgudstjänst Andreas Sköld-

mark, m.fl. Sång och musik: barnkör. Insamling
till Equmeniakyrkans missions i Sverige. Församlingsmöte med frågor bl.a. om kyrkokonferensens
motioner
6 onsdag 18.30-19.00

27 onsdag 18.30-19.00
Onsdagsbönen Välkommen att be för
andra, varandra, kyrkan och vår värld.
31 söndag 10.00
Gudstjänst Andreas Sköldmark m.fl. Utgångskollekt till Equmeniakyrkans internationella
arbete.

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

Juni

7 torsdag 14.30

4 torsdag 14.30

Lyckås gård. Lokal: Allianskyrkan, Skärstad

ning och musikunderhållning. Lokal: Museiparken, Hembygdsmuseét Kaxholmen.

Träffpunkten Staffan Lindblad berättar om
9 lördag 18.00

Grill på gården Välkommen till en kväll
på kyrkans bakgård. Var och en tar med egen
matsäck, vi ordnar grillar.

Träffpunkten Friluftsutflykt med korvgrill-

7 söndag 10.00

Nattvardsgudstjänst Andreas Sköldmark, m.fl.

10 söndag 10.00

Gudstjänst och söndagsskolans
avslutning Frida Hellsing m.fl. Vi gästas

av Benny och Majken. Sång och musik: Emma
Broström
13 onsdag 14.30

Sommarfest för de äldre OBS! Anmälan: info@equmeniakyrkankaxholmen.se

13 onsdag 18.30-19.00
Onsdagsbönen Välkommen att be för
andra, varandra, kyrkan och vår värld.
17 söndag 10.00
Gudstjänst Martin Eliasson m.fl.

Barnkören
våren 2020
Den 3 maj sjunger barnkören på
gudstjänsten. Alla barn från ca 6 år
är välkomna att vara med och sjunga!
Håll utkik på hemsidan och i sociala
medier efter övningsdatum och tider.
Det går också att prata med Maria
Gustafsson eller Frida Hellsing för att
få veta mer.

20 onsdag 18.30-19.00
Onsdagsbönen Välkommen att be för
andra, varandra, kyrkan och vår värld.
21-23 tors-lör

EQUMENIAKYRKANS KYRKOKONFERENS för alla åldrar – I MALMÖ
24 söndag 10.00

Storbildsgudstjänst runt
fikaborden Vi tittar på, och firar, ordinatiosgudstjänsten från Kyrkokonferensen i Malmö.
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Valborgsfirande
VALBORGSMÄSSOFIRANDE VID HUNNERYDSBADET
18.30: tipspromenad, musik, hoppborg, hamburgare och glassförsäljning
19.45 elden tänds
20.00 Wetterbrass, prisutdelning, vårtal, vårsånger, insamling till
20.45 Fika och vårmusik i Landsjökyrkan
Välkommen! arr: kyrkorna i Kaxholmen
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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

Pastor
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)

e-post: ungdomsledare@equmeniakyrkankaxholmen.se

Ordförande
Vakant
Kassör
Roger Siverth
tel: 0707-24 62 58
BankGiro
239-0565

Upptäckarscout,
från åk 4, torsdagar 18.30

Konto nr (Swedbank)
81505-44108363

Äventyrsscout,
från åk 7, torsdagar 18.30

Swish
123 551 21 16

Tonår,
från åk 7, fredagar 19.30
(Instagram: @tonarkax)
Reko och smågrupper för unga,
kontakta Martin Eliasson

SMULANS FÖRSKOLA

Johanna Dareus
tel: 036-50656
www.smulansforskola.se

BILSKJUTS TILL KYRKAN
Ansvarig utgivare: Jacob Kiland
Omslagsfoto: Couleur

kyrkan: 036-500 08
www

equmeniakyrkankaxholmen.se
info@equmeniakyrkankaxholmen.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
in

equmeniakyrkan kaxholmen
@equmeniakyrkankaxholmen

