
september 2020

”Din godhet och nåd skall följa 
mig varje dag i mitt liv.” 

(Psalt. 23:6)
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En lapp utan 
avsändare
Det kom en lapp i vår brevlåda häromdagen. 
Kanske fick du den också? En lapp som var svart-
vit – i dubbel bemärkelse. Jag tror den kommer 
från någon eller några som vill väl. Som önskar 
att vi alla tar livet på allvar och som ville berätta 
om sin upptäckt av Jesus och den kristna tron. 

Men jag saknade avsändare! Särskilt eftersom 
lappens budskap väckte starka känslor hos mig. 
Något jag gärna skulle pratat med avsändaren 
om. 

Kristen tro är relation. Mellan Gud och 
människor och oss människor emellan. Den är 
Inte ett försanthållande av vissa trossatser eller 
”sanningar” som man kan hålla med om eller 
inte. Utan en inbjudan till en relation som för-
vandlar liv och värld. 

Gud själv är relation. Så kan vi förstå den annars 
ganska krångliga treenighetsläran – Gud är till 
sitt väsen, i sig själv, en gemenskap. Och till den 
gemenskapen är vi inbjudna. 

Bibeln är en enda lång berättelse om hur Gud 
söker människan för att upprätta den relation 
som knäcktes i inledningen. I Jesus blir Guds 
längtan efter relation tydlig. Margareta Melin 

uttrycker det så: ”Den ofattbare gör sig fattbar, 
för att vi ska kunna ta emot honom. Så viktig är 
för honom gemenskapen med oss.” 

Alla människor behöver relationer. Det blir så 
tydligt i den tid vi nu lever i. När relationerna 
beskärs, när det som nyss var möten ansikte mot 
ansikte blir inställt eller flyttas till våra skärmar, 
då är det många som mår dåligt. Och fler blir det 
ju längre det pågår. För vi blir till som människor 
i våra möten. 

Det här bladet är ett uttryck för vår längtan att 
bjuda in till möten. Till relation. Både med Gud 
och människor. Så vi tänker att kontaktuppgif-
terna sist i bladet faktiskt är viktiga. Om den här 
texten ”känns” hos dig så får du gärna höra av 
dig och berätta, så vi kan sam-tala (vackert ord!) 
om det. 

Vi lever nu i en tid då våra relationer beskärs 
och begränsas – men vi vill göra så gott vi kan 
och skapa de mötesplatser som är möjliga. 
Så välkommen till kyrkan eller att höra av dig. 
Med eller utan tro eller någonstans där emellan. 
För en fika i Coronasäker 
tappning, en utekväll 
med scouterna, 
en gudstjänst eller 
ett samtal om livet 
så som det är.

/Andreas Sköldmark, 
pastor  

Eftertankar

Någon att samtala med?
Vi tror på det personliga samtalet! En möjlighet att berätta om livet som det är 
och dela det med någon som vill lyssna. Vi samtalar gärna om allt det som hör livet 
till och har avgett tystnadslöfte. Ring någon av oss, eller skicka ett sms eller mejl 
så bestämmer vi en tid. 
/Personalen i kyrkan: Andreas Sköldmark, Frida Hellsing och Melina Tengblad



Equmeniakyrkan sept-nov 3

Gudstjänster 

Från mitten av augusti firar vi återigen gudstjänst 
i kyrkan på söndagar kl 10.00. 

Vi håller dock på 50-gränsen för att kunna hålla bra avstånd i gudstjänstrummet. För att säkert 
veta att vi inte blir för många som möts behöver man anmäla sig i förväg. Det gör du genom att 
skicka ett sms eller ringa till kyrkans kontakttelefon: 0726-668190. 
Anmälan görs på förmiddagen fredagen innan. 

Om du tillhör riskgruppen meddelar du detta vid anmälan, så bokar vi en plats till dig på läkta-
ren, eller annan plats som är så säker som möjligt. Vi ber också er i riskgruppen att använda den 
gamla kyrkentrén (under kyrktornet). Kyrkfikat går till så att var och en har med egen fikakorg.

Vi spelar även in gudstjänsten varje söndag så att den som vill kan delta på distans. Det går både 
att titta när gudstjänsten firas, och i efterhand. Ni hittar gudstjänsterna på våran hemsida under 
”inspelade gudstjänster”. Det går också att beställa som ljud-CD hem i brevlådan, 
mejla till info@equmeniakyrkankaxholmen.se

Titta gärna på hemsidan för att se teman och medverkande till de olika gudstjänsterna.

Välkommen 
Melina!
Du börjar ju som ungdomsledare i Equme-
niakrykan Kaxholmen nu i höst. Så en liten 
presentation kan vara på sin plats: 

Vem är du?

Jag heter Melina Tengblad, är 20 år, fyller snart 
21. Jag är från Kaxholmen ursprungligen. Jag 
gillar att dansa, ta hand om växter. Gillar att 
fika och samtala.

Vad har du gjort sedan du tog studenten?

Jag har varit och tågluffat i Europa med några 
kompisar. Jag har tagit körkort, jobbat på 
Rudenstams gårdsbutik. Och jag har gått på två 
bibelskolor: en på Nya Zeeland och i Nepal, 
och en utanför Örebro. 

Vad ser du särskilt fram emot i jobbet som 
ungdomsledare?

Hänga med ungdomarna! Träffa nya 
konfirmander. Och att få se ungdomar växa 
i tro, det ser jag fram emot!
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Den 11 oktober är du välkommen 
till kyrkan och dela våran glädje 
och tacksamhet över allt det goda!

Gudstjänst 10.00 I tacksamhetens tecken. 
Medverkan: Andreas Sköldmark med flera 
Sång och musik: Röster ur Strängabröderna
(Obs! Begränsat antal besökare. Anmälan till kyrkans kontakttelefon: 0726668190)

Skördefest 11.30
Försäljning - hembakat, ostkaka, grönsaker, ägg, sylt & saft.
Lotter och tipspromenad. 
Rejält fika. Pris: 100 kr/ vuxen, 50 kr/ tonåring.
Gratis för barn. Om du inte har råd, betala efter förmåga.

Andakt ca. 13.00
Med glimtar från gudstjänsten. 

Skördefest!

Barn- och ungdomsgrupper
Vi har beslutat att fortsätta hålla barn- och ungdomsarbetet igång, eftersom skolorna är öppna. 
Scouterna möts utomhus hela terminen. Tonår och konfa träffas som vanligt oftast inne, men 
med försiktighet. 

Söndagsskolan och Klubb 10 12 kommer ha tre samlingar i höst: 
Den 13/9, 18/10 och 15/11, klockan 14.30-16.00. 
Söndagsskolan satsar på att vara utomhus vid dessa tillfällen, 
så kläder efter väder. 

(OBS! anmäl till Frida Hellsing eller Melina Tengblad så att vi vet antal som kommer.)

Även du som inte brukar 
gå till våran kyrka är 
välkommen till våra 

olika samlingar!
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Onsdagsbönen Enskild 
nattvardsgång

EN GRÖN KYRKA 
FÖR ETT HÅLLBART LIV
Equmeniakyrkan har beslutat att vi vill vara en 
Grön kyrka!
Vi tror att frågorna om ett mer hållbarhet liv (miljömässigt, socialt, 
ekonomiskt och andligt) går hand i hand med den kristna trons 
utmaning att leva ett rättfärdigt liv. Men också hand i hand med 
varje människas önskan om ett gott liv – också för andra än mig och 
de mina. Också för kommande generationer. Den nödvändiga om-
ställningen gäller oss alla. Vi behöver hjälpas åt, vi behöver varandra!

Vi skriver: ”allt vi gör och alla våra beslut, ska genomsyras och bäras 
av hållbarhetstanken”. Det är en stor utmaning! Att det inte bara blir 
vackra ord på ett papper. Vi tänker att det genomsyrandet kommer att 
ta sin tid, men vi behöver börja nu. Det som ska bli hållbart behöver 
växa långsamt – men det är också bråttom om vi ska hålla den globala 
uppvärmningen under 2 grader.

Under september, oktober och november 
inbjuder vi till onsdagsbön i kyrksalen.
 
Onsdagar kl. 18.30-19.00. 

Det finns möjlighet att tända ljus och be. 
Du som hör till riskgruppen får gärna använda 
entrén under kyrktornet. 

Välkommen att vara med och be för andra, 
varandra, kyrkan och vår värld!

Under den här perioden då vi firar gudstjänst 
med begränsat antal besökare, inbjuder vi även 
till enskild nattvardsgång. Detta sker första 
söndagen i varje månad: 4 okt, 1 nov och 6 
dec. 

Tiden är kl. 17.00-18.00 

Du vandrar genom kyrksalen, stannar till vid 
textstationerna (en person vid varje – ingen 
trängsel) tar emot bröd och vin, får möjlighet 
att tända ljud och dröjer en stund i andakt. 

Välkommen!

Skulle du vilja veta mer? Eller vara med och engagera dig så hör gärna av dig 
till någon av kyrkans anställda.
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Kyrkornas gemensamma 
HJÄLP I CORONATIDER fortsätter

Under en dryg vecka vill vi sätta fokus på 
den inre resan och vårt behov av mening och 
sammanhang. I år gästas Equmeniakyrkan av: 
Lena Bergström, pastor, evangelist, författa-
re och retreatledare. Hon kommeratt hålla 
föredrag, leda endagsretreaten och predika i 
söndagens gudstjänst.

Vägledning i vardagen 
(tid efter överenskommelse)
Under vardagarna inbjuder vi också till
Vägledning i Vardagen med Rosie Gard, 
Andreas Sköldmark och Frida Hellsing som 
vägleder i Ignatiansk tradition. De erbjuder 
dagliga personliga samtal om livsresan och 
vägval med bibelns texter som utgångspunkt. 

Information kommer på hemsidan och i folder. 
(Anmälan till vägledning.)

Föredragskväll 13 nov. kl 19.00-21.00
Lena Bergström tala utifrån rubriken Vårt 
hjärtas innersta samtal. Föredrag, fika och 
aftonbön. Fri entré. Fika till självkostnadspris. 

Retreatdag den 14 nov. kl 9.00-18.00
Endagsretreaten hålls i kyrkan och är en 
dag i tystnad. Under dagen erbjuds 
bibelmeditationer, promenader, måltider 
och möjlighet till egna reflektioner och 
enskilda samtal. Pris: 550 kr

Mer information kommer på hemsidan 
och i folder. (Anmälan till retreatdagen.)

8-15 nov

Du som vill hjälpa till i Coronakrisen genom att t.ex. handla åt någon: 
mejla namn, adress och telefon till hjalpatill@equmeniakyrkankaxholmen.se 

Du som behöver hjälp – ring: 

Svenska kyrkan: 0727 31 70 80

Equmeniakyrkan Kaxholmen: 0726 66 81 90

Pingstkyrkan Kaxholmen: 0730 30 81 43

ÅTTA DAGAR 
med vägledning till tro och liv

Lena Bergström
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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

Sponsorer av detta nummer
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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 
Melina Tengblad 
tel: 0761-45 02 90 
e-post: ungdomsledare@equmeniakyrkankaxholmen.se

Ordförande 
Hasse Magnusson 
tel: 0706-019811

Filippa Millenberg
tel: 0708-457688

Kassör 
Roger Siverth  
tel: 0707-24 62 58

BankGiro  
239-0565

Konto nr (Swedbank)  
81505-44108363

Swish 
123 551 21 16

Equmenia - barn och  
ungdomsarbete
Söndagsskola,  
från 4 år. Tre samlingar i höst. Mer info 
på hemsidan.

Klubb 10 12,  
för åk 4, 5 och 6. Tre samlingar i höst. 
Mer info på hemsidan.

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

Konfirmation,  
från åk 8, varannan torsdag

Reko och smågrupper för unga,  
kontakta Melina Tengblad

info@equmeniakyrkan.se

equmeniakyrkankaxholmen.se

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

equmeniakyrkan kaxholmen

@equmeniakyrkankaxholmen

www f

in

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 Kilan
Foto omslagsbild: Birgitta Häggström

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


