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”Det folk som vandrar i mörkret ser ett 
stor ljus, över dem som bor i mörkrets 

land strålar ljuset fram.” 
(Jesaja 9:2)
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Härom veckan var jag på väg ut på promenad 
runt Edet. Det var mörkt ute och jag hade precis 
tagit på mig alla ytterkläder när jag kastade ett 
öga mot spegeln och det blev helt svart. 

Strömavbrott. Mina småbröder hade berättat att 
det hänt tidigare under dagen också. Ute hade 
mörkret blivit ännu mörkare, regnet föll. Pappa 
och brorsorna började tända ljus på soffbordet, 
det såg så mysigt ut, skulle jag ändå ge mig ut på 
den där promenaden?

Min farmors mamma sa till henne när hon var 
liten: ”Mörkret behöver man inte vara rädd för, 
mörkret är en gåva från Gud så att man ska få 
vila.” Jag vet inte hur många av oss som skulle 
beskriva vår mörkaste tid, juletiden, som vilsam. 
Men vi kanske får lite hjälp på traven med det i 
år?

Kanske kan denna corona-situaton, som ingen 
av oss önskat, hjälpa oss att få den där julefriden, 
som många av oss alltför länge önskat?

Jag gav mig ut på den där promenaden runt Edet 
ändå, trots det mörka, mörka. Där jag gick var 
det för mörkt för mig att ens se vart jag satte 
fötterna. Och sedan plötsligt, var det helt ljust. 
Eller det kanske var en överdrift. Men ström-
men kom i alla fall tillbaka och på ett ögonblick 
tändes lamporna i de avlägsna husen. Skillnaden 
var påtaglig. 

För den som är i mörkret krävs bara ett litet ljus 
för att lysa upp hela tillvaron. Vi befinner oss alla 
på något sätt i mörker, bildligt eller bokstavligt 
talat, och kanske extra påtagligt kan det vara i år. 

Vi behöver ljusglimtar. Vi behöver kärlek, en 
snäll kommentar, en hjälpande hand, en varm 
famn där man vet att man är älskad. Låt oss vara 
det för varandra, och för dig som längtar, låt Je-
sus vara det för dig. Hans 
kärlek är till skillnad från 
vår, fullkomlig, villkors-
lös och utan brist. 

Melina Tengblad,  
ungdomsledare

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

Mörkervila och ljusglimtar
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Tips för en grönare jul
Coronapandemin ligger som ett tungt täcke över årets julfirande. Men vi tror att 
den går över även om det tar tid. Det vi vet inte kommer att gå över är vårt be-
hov av en hållbar värld. Vårt hopp är att vi alla kan bidra, om än bara något litet, 
till den nödvändiga omställningen! Till inspiration vill vi skicka med några tips:

Den goda maten.
• Handla så närodlat och närprodu-cerat du kan! 
• Gärna mer grönt på julbordet – bra för kropp och miljö.
• Undvik matsvinn, ät rester om man har lagat för mycket mat.

Julklapparna
• Håll igen på julklapparna, kanske julklappslek med en klapp var? Kom gärna överens om hur ni gör med släkt och vänner. Eller ge en välgörande klapp, kolla efter bra organisationers projekt Eko-/Reko-prylar som är bra mot naturen, bra mot tillverkarna och bra för använ-darna! Eller plantera ett träd åt någon!
• Handla något second hand! Eller gå igenom egna garderoben. Kläder som inte används, de kanske har ”krympt” och passar bättre för någon annans midjemått. 
• Ge bort något du gjort själv, kanske bakat, sytt eller pysslat, kanske ett Quiz eller korsord.
• Ge en upplevelse: En Corona-anpassad promenad med fika eller utelunch. ”Uteliv”, ordna en fest vid lägerelden. (vindskyddet vid Österängen eller Gilebosjön är kanonfina). Lektion med något man är bra på. T.ex. skidvallning, spela trombon, diktläsning, matlagning eller virkning. 

Julpyntet
• Var sparsam med glittret då det innehåller mikroplaster som ställer till skada när det 

kommer ut i naturen. Använd det du redan har – förmodligen finns det så att det räcker. 

Spar på energin – sätt timers på julbelysningen.

• Hämta gärna julpyntet i naturen eller satsa på julpynt av tyg, halm, papper och andra 

naturmaterial. Pynta med pilträ och grankvistar med vackra band. Kottar och stenar kan 

med lite färg och fantasi också bli till fina julprydnader.

Snälla pepparkakor och chokladaskar

• Baka gärna egna eller välj pepparkakor och 

chokladbitar utan palmolja.  
(Om kakorna innehåller palmolja är det 

viktigt att kontrollera att den är ekologiskt 

odlad.)
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Vi fortsätter att fira gudstjänst i kyrkan på söndagar kl 10.00. När det är striktare restriktioner 
går det bara att delta via webbsändningen. Det går både att titta när gudstjänsten firas, och i efter-
hand. Ni hittar gudstjänsterna på våran hemsida under ”inspelade gudstjänster” eller på kyrkans 
YouTube-kanal. 
Vi försöker hålla hemsidan uppdaterad, så kika där för mer information om när vi öppnar upp 
kyrkan för fler gudstjänstdeltagare!

Gudstjänster

Jul- och nyårshelgen
Några särskilda gudstjänster vill vi lyfta:
13 dec: Gudstjänst med luciatåg av ungdomar. (Live klockan 10.00)

24 dec: Julbön (tillgänglig från morgonen)

26 dec: Gudstjänst med tema mission (Live klockan 10.00)

31 dec: Nyårsbön (tillgänglig från morgonen)

6 jan: Trettondagsgudstjänst.  
(Live klockan 15.00)

Kyrkan är öppen på nyårsdagen för enskild nattvardsgång, mellan klockan 17.00 och 
18.00. Du vandrar genom kyrksalen, stannar vid textstationerna (en person vid varje – 
ingen trängsel) tar emot bröd och vin, får möjlighet att tända ljus och dröjer en stund i 
stillhet och bön. Välkommen!
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Öppen kyrka – en 
stilla stund mitt i 
veckan

Barn- och ung-
domsgrupper
Vi har beslutat att avsluta terminen tidigare 
för alla våra barn- och ungdomsgrupper. Enda 
undantaget är konfirmandarbetet som fortsätter 
digitalt.
Vi kommer att ge mer information, på hem-
sidan och i sociala medier, om när terminen 
startar nästa år. Vi hoppas att vi kan köra igång 
i samband med skolstarten. Men som sagt – 
mer info kommer!

Vi håller kyrkan öppen på onsdagar kl 
10.00-11.00 och 19.00-19.30 så att den 
som vill kan få sitta i stillhet en stund. Det 
finns lugn musik, möjlighet att be och 
tända ljus eller skriva din bön på en lapp. 
Det kommer att finnas någon på plats om 
du vill samtala en stund om tillvaron – vi 
håller givetvis på avståndet.  

Kyrkornas gemensama 
HJÄLP I CORONATIDER

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

Bokcirkel
Kom med och läs Peter Halldorfs 
”Därför sörjer jorden”. 
Efter årsskiftet startar en studiecirkel med 
gemensamma samtal kring de tankar och 
frågor boken väcker. Vad är en rimlig kristen 
hållning när klimatet skenar? Vi planerar 4 
träffar under Februa-
ri-Mars. Anmälan och 
vidare information 
på studieförbundet 
bildas hemsida.  
Ledare: Martin 
Sturm
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Stjärn-jakten 
och stjärn-rundan!
Gör som de tre vise männen och ge dig 
ut att leta stjärnor. 
I Kaxholmentrakten har vi placerat 
ut stationer med stjärnor som du kan 
hitta med hjälp av kartor och ledtrådar. 
Det finns två olika banor att välja på, 
beroende på om du vill få en lättare eller 
svårare utmaning. Ett tips är att ta med 
egen fikakorg och göra aktiviteten till en 
utflykt!
När du samlat 
stjärnor kan 
du välja att 
vara med på 
en utlottning. 
Du hittar mer 
information om 
det här på våran 
hemsida under 
”julaktiviteter”. 

 

Lego-utställning med 
tema ”julkrubban”!
Barn och vuxna inbjuds att delta i våran 
lego-utställning på temat ”julkrubban”. 
Använd din fantasi, kreativitet och ditt 
tekniska kunnande och skapa en krubba 
eller krubbfigur helt i lego. Du deltar 
genom att bygga hemma och fota av ditt 
bygge och mejla till info@equmeniakyr-
kankaxholmen.se 
Om du vill kan du namnge din krubba 
eller figur så att ditt utställningsbidrag 
får en titel. Kom ihop att skriva i mejlet 
vem konstnären är, gärna både namn och 
ålder. Det är tillåtet att delta med flera 
olika bidrag.
Tips: Låna lego av någon bekant eller att 
bygga ihop med någon du känner. 
För inspiration kan du läsa julens texter 
i Lukasevangeliet 2:1-20 och Matteuse-
vangeliet 2:1-12.

Alla bidrag kommer att presenteras 
på hemsidan den 6 januari och 
där kommer de ligga kvar i två 
veckor. Vi lottar ut 3 vinster bland 
bidragen.

Jultipspromenad 
v. 50-1. Med start utanför 
Pingstkyrkan. Nya frågor varje 
vecka. Info och tipslappar finns 
utanför Pingstkyrkan.

Aktiviteter under  
julledigheten
Mellan den 
25 december 
och 6 januari
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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 Kiland
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


