
mars-juni 2021

”Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse, 
det gamla är förbi, något nytt har kommit.”  

(2 Kor 5:17)

Foto: Maria Källteg
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Det var den 8 mars för lite mer än 15 år sedan. 
Jag gick på en trottoar inne i Jönköping i när-
heten av min lägenhet och kände ”Nu vänder 
det!” Det var en tydlig men ömtålig känsla av 
lättnad och glädje. Under en lång period hade 
jag haft det tungt på grund av en förlust och 
motgångar. En slags sorg och vilsenhet. Och 
många gånger hade jag frågat mig själv ”kom-
mer jag någonsin att bli riktigt lycklig igen?” 

Men den där eftermiddagen i mars, när gruset 
knastrade under mina skor där jag gick, kunde 
jag känna en ny varmare vind i mitt inre. Som 
en stilla viskning som talade om för mig att det 
skulle bli lättare och ljusare. 

Genom den erfarenheten växte en viktig gudsbild 
fram hos mig. Jag förstod att Gud kan bryta 
igenom i mörka stunder. ”Gud är den som 

bryter igenom.” Så tänkte jag då, och så tror jag 
än idag. Att mörker och tomhet, vilsenhet och 
ensamhet, kan vändas till ljus och sammanhang. 
Precis som det är efter 
en mörk natt – det 
är som mörkast och 
kallast just innan gry-
ningen – så kommer 
solens första strålar 
och skingrar mörkret, 
väcker en ny dag till 
liv.

Må ljuset lysa över 
våra liv, över inre landskap och jorden vi bor på. 
Gud är aldrig långt borta (…även om det ibland 
känns så). 

Frida Hellsing, 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

När ljuset bryter fram

Öppen kyrka – en stilla 
stund mitt i veckan
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 mu-
sik, 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.  

Gudstjänster
Vi fortsätter att fira gudstjänst i kyrkan på sön-
dagar kl 10.00. När det är striktare restriktio-
ner går det bara att delta via webbsändningen. 
Det går både att titta när gudstjänsten firas, 
och i efterhand. Ni hittar gudstjänsterna på 
våran hemsida under ”inspelade gudstjänster”. 
Vi uppdaterar på hemsidan när vi har möjlig-
het att bjuda in gudstjänstfirare till kyrkan. 
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FIRA PÅSKEN MED OSS 
Enskild andakt och nattvardsgång
Vi håller kyrksalen öppen från palmsöndagen till påskdagen. Varmt välkommen enligt tiderna 
nedan!

28/3 Palmsöndag Enskild nattvardsgång kl. 16-18
29-31/3 Mån - ons  Kyrkan öppen för enskild andakt kl. 18.30-19.30
1/4 Skärtorsdag  Enskild nattvardsgång och bönestationer kl. 16-21
2/4 Långfredagen  Kyrkan öppen med bönevandring kl. 10-13
4/4 Påskdagen  Kyrkan öppen med bönevandring kl. 10-13 

FÖR BARNEN
På palmsöndagen, skärtorsdagen, lågfredagen och påskdagen ordnar vi barnens andaktshörna i 
kyrksalen. Det finns möjlighet att uttrycka sin bön på olika sätt, läsa texter ur Barnens Bästa Bibel, 
måla m.m. Så välkommen, hela familjen, när kyrkan är öppen!

PÅSKENS GUDSTJÄNSTER
Påskens gudstjänster sänder vi på vår 
Youtube-kanal. Välkommen att delta 
hemifrån!

Texter, musik, böner samt vardagsnära 
och samtidsnära reflektioner från olika 
platser i vårt samhälle. (Mer info på 
hemsidan.)

Skärtorsdagen kl 17.00 
Tema: Att dela bröd. Att dra sig undan. 
Att stå upp för sin tro. 

Långfredagen kl 10.00 
Tema: Att döma och bli dömd. Att bli av 
med bråten. Att sörja och sakna.

Påskdagen kl 10.00 
Tema: Att möta ljuset efter mörkret. Att 
möta Jesus mitt i livet. Att dela vidare.

Alla gudstjänster kan man se i  
efterhand på kyrkans youtube kanal.

Foto: Andreas Joakimsson
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Lista ut svaren på ledtrådarna och fyll i ordflätan till höger.  
Ordet i den lodräta korsdelen är påskrelaterat.

När du löst ordflätan kan du vara med och tävla genom att fota av din ord-
fläta och skicka bilden som ett meddelande till kyrkans kontakttelefon  
0726-66 81 90, eller mejla in orden till info@equmeniakyrkankaxholmen.se. 
Vi kommer att lotta ut 3 vinnare. 

Vi vill ha ditt svar senast den 15 april.

Foto: Maria Källteg
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Konstruktör: Lars-Göran Björnlinger

1. Går kung i 64 
2. Döljer månen 
3. Del av härva 
4. Ligger vaken i  
5. Består man av 
6. Kan häst ha 
7. Fick påsken behålla 
8. Får döttrar 
9. Slitstark för baken 
10. Gudsbevarad 
11. Matmaskin 
12. Bibelavsnitt 
13. Är ej en pudel 
14. Arbetsovillig 
15. Är stora 
16. Tas på fartyg 
17. Via 
18. Kristen egyptier 
19. I tankarna 
20. Korsord 
21. Leder skolösa 
22. Minfält 
23. Rafael
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KONFA

Måste man ha samma
värderingar som sin

församling?

Vad tänkte Gud när han
skapade oss?

Varför finns det
ondska i världen
om Gud är god?

Hur kan man ha en
personlig relation

till Jesus?

Våra 20 konfirmander får en
annorlunda konfatid i

jämförelse med andra. Det
här svarar fyra av dom på

frågan; 
Vad tycker du har varit bäst

med konfan hittills?

-Det bästa som har hänt på
konfan är att jag har fått ett

väldigt bra gäng med bra ledare!

-Det bästa med konfan
har varit att vi är ett bra
gäng som haft kul
tillsammans 

-Det jag tycker har varit
bäst med konfan hittills
är att vi är ett bra gäng
med bra stämning som
har kul tillsammans och
konfahajken var väldigt
rolig

-Jag tycker att konfan
har varit speciell men

rolig! Det var nog viktigt
att vi fick träffas några
gånger allihop innan vi

fick ha zoomkonfa då vi
lärde känna hela

gruppen. Men nu verkar
det som att vi kommer

kunna träffas igen vilket
är viktigt och roligt för

oss!

Varför är
vissa delar av
Bibeln mer
betonade?

Får man dricka
alkohol som kristen?

Varför var Jesus
en man?

2020-2021

Tvivlar ni på
Gud?

VILL DU KONFIRMERAS? NÄST PÅ TUR: 07:OR!

*Frågor
hämtade ur

"Frågelådan" där
konfirmander får

ställa frågor.
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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 Annie Rudenstam på 073-776 54 39
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. Två samlingar i vår. Mer info 
på hemsidan.

Klubb 10 12,  
för åk 4, 5 och 6. Två samlingar i vår. 
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: Maria Källteg

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


