
 
 
Händer det här på riktigt?!  har jag kommit 
på mig själv med att tänka flera gånger de senaste 
veckorna. Coronapandemin och krisen som följer 
med den liknar inget annat jag varit med om. Det 
är inte många andra händelser som gett mig en 
så stark känsla av att leva i ett historiskt skeende. 
Och när rösten i högtalaren i mataffären ropar 
ut att vi som är och handlar ska hålla avstånd 
till varandra, då känns det som att vara med i en 
framtids-dystopi-film. 

Samtidigt rullar vardagen på. Ännu har ingen i 
min familj blivit svårt sjuk. Barnen går till skolan, 
vi vuxna går till jobbet (medvetna om att inte 
alla är så lyckligt lottade att de har ett jobb att gå 
till). Coronakrisen är ständigt närvarande, men 
samtidigt avlägsen. Känslan av ovisshet förstärks 
av att det är så svårt att förutspå när ”allt kommer 
bli som vanligt igen”. 

Hur det där ”som vanligt” kommer att vara efter 
krisen vet vi inte. Det troliga är ju att saker och 
ting har förändrats. Som kyrka vill vi vara med 
och forma den tid som ligger framför, och vara ett 
stöd för alla oss människor som på sikt ska återgå 
till en vardag igen. Vi vill till exempel – nu liksom 
tidigare – bidra med gemenskap för olika åldrar 
och mellan olika åldrar (vilket det säkert finnas ett 
uppdämt behov av efter tider av isolering), vi vill 
värna om naturen (som nu fått lite extra utrymme 

att återhämta sig), vi vill skapa samtalsforum där 
vi kan hjälpa varandra att urskilja vad som är 
viktigt i livet och göra prioriteringar utifrån det. 

Behovet av samtal är ofta extra stort i tider av oro 
och ovisshet. Den kris vi går igenom påverkar 
oss på olika sätt. En del av oss blir påminda om 
livets skörhet, en del saknar känsla av mening och 
sammanhang, en del drabbas av sorg och saknad. 
Och en del av oss vill bara få tänka högt ihop med 
någon. Vi anställda finns för dig som vill samtala 
med någon. Det kan handla om det som sker i 
ditt liv under coronakrisen, men det kan också 
handla om annat, stort eller litet. För kontaktupp-
gifter; se baksidan.

Också Gud vill lyssna till våra tankar om stort 
och smått. Därför är också bönen en tillgång och 
möjlighet. Vill du be för det som sker i världen 
och vårt land så kan du gärna be den bön som 
står på sidan 3. I bönen får vi säga som det är, 
uttrycka både sorg och glädje, både längtan och 
uppgivenhet. Gud finns hos oss i allt som sker! 
Precis som vi finns mitt i ett 
historiskt skeende, gör också 
Gud det. Mitt i vår vardag. 
Mitt i vår värld. Må Guds 
hopp och kraft bära oss – nu 
och alltid!

Frida Hellsing,  
pastor

nr 23. maj 2020 - aug  2020

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
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Barn och ungdomsgrupper 
Vi har beslutat att fortsätta hålla barn- och ung-
domsarbetet igång, eftersom skolorna är öppna. 
Terminen för scout avslutas den 21/5. Tonår har 
sin sista träff för vårterminen den 5/6. 

Tipspromenad
Våra tipspromenader som vi arrangerar tillsam-
mans med Pingstkyrkan på söndag förmiddagar 
har varit uppskattade. Därför fortsätter vi med 
detta även under juni månad. Det finns både 
barn- och vuxenfrågor. Den som vill kan ta med 
fikakorg och stanna längs vägen eller slå sig ner i 
närheten av kyrkan. (Vid sämre väder finns möj-
lighet att sitta inne.) Tiden är mellan kl. 10-12.

17/5  Start vid Pingstkyrkan

24/5  Start vid Equmeniakyrkan 

31/5  Start vid Pingstkyrkan 

7/6  Start vid Equmeniakyrkan

14/6  Start vid Pingstkyrkan

21/6  Start vid Equmeniakyrkan

28/6  Start vid Pingstkyrkan

Gudstjänster & sommarandakter
Tillsvidare har vi inte några gemensamma guds-
tjänster i kyrkan. Men inför varje söndag spelar 
vi in en gudstjänst så att den som vill kan delta 
på distans. Ni hittar gudstjänsterna på våran 
hemsida under ”inspelade gudstjänster”. Det går 
också att beställa som CD hem i brevlådan. Vill 
du ha en CD eller inloggning till gudstjänsterna 
på nätet? Mejla till info@equmeniakyrkankax-
holmen.se

Under sommaren kommer vi att göra enklare 
andakter med musik och betraktelser. 

Kyrkan öppen
Under maj och juni månad fortsätter vi med att 
hålla kyrkan öppen för enskild stillhet och bön. 
Onsdagar kl. 18-20 och söndagar kl. 10-12. Det 
finns möjlighet att tända ljus och be. Även du 
som inte brukar gå till våran kyrka är välkom-
men!

Pilgrimsvandring
Under maj och juni planerar vi för två stycken 
pilgrimsvandringar i kyrkans omnejd. Den 31 
maj och den 14 juni. Medtag egen matsäck och 
något att sitta på. Tänk på bra kläder och skor! 
Ingen anmälan behövs.

31 maj 
Vi möts utanför Equmeniakyrkan kl. 9.30. 
Vandringen är ca 5 km och går över Botarp, en 
bit på Bauerleden och ner över Karsnäs. Vi räk-
nar med att vara tillbaka vid kyrkan ca kl. 12.30

Temat för vandringen är ”Guds närvaro i vår 
tid”.

14 juni 
Vi möts utanför Equmeniakyrkan kl. 9.30. 
Vandringen är ca 5 km och går via Rudu by, 
vidare mot Vistakulle och tillbaka mot kyrkan. 
Vi räknar med att vara tillbaka ca kl. 12.30

Temat för vandringen är ”Nåden i våra liv”.
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Hjälpen
Kyrkornas gemensamma HJÄLP I CORO-
NATIDER fortsätter. Du som vill hjälpa till i 
Coronakrisen genom att t.ex. handla åt någon: 
mejla namn, adress och telefon till hjalpatill@
equmeiakyrkankaxholmen.se

Du som behöver hjälp – ring:

Svenska kyrkan: 0727-31 70 80 
Equmeniakyrkan Kaxholmen: 0726-66 81 90 
Pingstkyrkan Kaxholmen: 0730-30 81 43 

Inför hösten
Vi vet inte när vi kommer kunna mötas som 
vanligt igen, men vi planerar för att vår ordinarie 
verksamhet drar igång efter sommaren. Men håll 
er uppdaterade, mer info kommer!

Några datum att skriva in i kalendern:

12-13 sep. Tillsammanshelg på Tallnäs stiftsgård. 
17-18 okt. Helg för ett hållbart liv. 
7 nov. Innebandyturnering. 
8-15 nov. Åtta dagar med vägledning till tro och 
liv. Med en retreatdag lördagen den 14 nov.  

 

Bön för Sveriges ledning och folk
Välsignad är du Gud vår Fader, som vårdar din 
skapelse och förbarmar dig över allt levande.

I denna oroliga tid sträcker vi oss mot dig i bön. 
Vi ber om vishet, vägledning och uthållighet för 
alla dem som har ett övergripande ansvar i sam-
hället – regering, riksdag, myndigheter. Vi ber att 
de frimodigt visar tydligt ledarskap som strävar 
efter det gemensamma bästa.

Vi ber också för dem som arbetar inom sjuk- och 
hälsovården samt andra som upprätthåller viktiga 
samhällsfunktioner. Låt oss alla bidra till ett 
samhällsklimat präglat av dialog och respekt, om 
ett samhälle som värnar alla människors värde 
och värdighet.

Vi ber för dem som drabbas av sjukdom och för 
dem som känner oro och ängslan. Ge oss kraft 
att som medborgare i Sverige och världen stödja 
varandra bortom egna intressen. Uppfyll oss med 
din heliga Ande som du har sänt till vår förvand-
ling. Ge oss förmåga att visa på den kärlek och 
solidaritet som Jesus Kristus visar.

I Jesu namn. Amen.

Tillsammansdag september 2019 i Mullsjö
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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 
Vakant

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: Jacob Kiland

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
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