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”Låt mig var morgon få möta din trofasthet, 
ty jag förtröstar på dig.”

 (Ps 143:8)

Foto: Evelina Krook Rudenstam
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När jag skriver har vårvärmen just anlänt. 
Björkens knoppar har på nytt, och helt magiskt, 
förvandandlats till skira blad som skimrar i solen. 
Och de inte bara skimrar – de lever fotosyntesens 
mysterium. Koldioxid förvandlas till livgivande 
syre så att jag kan andas och leva. 

Myrstacken jag passerar på väg till och från 
jobbet, har också värmts av vårsolen och sjuder 
nu av liv! Mitt i myllret en enskild stackmyra. En 
på (kanske) miljonen. Den bär på ett litet strå. 
På väg mot stacken. Det kan tyckas hopplöst 
litet. Vad spelar det lilla strået för roll? Det gör 
väl ingen skillnad? Det är som en droppe i havet. 
Varför släpper myran inte bara taget och struntar 
i det hela? Varför streta? 

Jag vet inte. Kanske tänker den; ”Det här strået, 
det är min uppgift. Det är nog att veta och ger 
kraft att streta.” Och kanske blir den sedan glatt 
överraskad när den kommer fram till stacken! Så 
många myror vi är! Från alla håll och kanter! Så 
många strån – och se vilken stor och vacker stack 
vi bygger!

När pandemins hårda grepp nu lossas, och 
friheten stegvis återvinns, är det tid för nästa 
utmaning: havsnivåer och fjärilar. För samtidigt 
som vi med glädje vill återta livet som det var 
före pandemin, så kommer larmrapporterna slag 
i slag: Amazonas fortsatta skövling, glaciärernas 
avsmältning och arternas död. Alla närmar de 
sig sina ”tipping-points”. Moder Jord har feber – 
och den stiger.

Men pandemins tid har lärt oss något: Vi kan! Vi 
kan leva det liv som har sina gränser. Frågan är 
om vi vill?  
Ja, i alla fall jag. Men min vilja behöver färdkam-
rater. Två av dem är hopp och mysterium. 

Hopp:  
Stackmyrans berättelse. Det du och jag gör, 
är inte en droppe i havet – det spelar roll! En 
cykeltur istället för bilen, en hemester istället för 
flyg, en upplevelse istället för prylar, gemenskap 
istället för konsumtion – det spelar roll! Vi kan 
alla dra vårt strå till stacken! Och vi är många!

Mysterium:  
Grönskans mysterium är också vårt. När vi tar 
våra små steg för livets och planetens skull, så 
sprider det livgivande syre till andra! I skapelsens 
är det inbyggt – godhetens spridningseffekt!

Och allt bottnar för mig i tron på Gud.  
Gud som byggt in hoppet och mysteriet i sin 
skapelse. 
Gud som anförtrott mig, och oss, denna värld.
Gud som är godhet  och kärlek och utmanar oss 
att älska i handling. 
Och som lovat gå vid vår sida – hela vägen! 
”Jag är med er alla dagar – till tiden slut”.  
Så den första färdkamraten till mitt hopp – det 
är Jesus..

Och just det – den fjärde, femte, sjätte… sjutti-
ofjärde…tvåhundratjugotredje… färdkamraten 
– det är du!

Andreas Sköldmark, pastor

GRÖNSKANS MYSTERIUM 
OCH MYRANS HOPP

Eftertankar
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Walk for future
I sommar går en pilgrimsvandring, för ett hållbart liv på vår planet, från pilgrimsstaden 
Vadstena till klimatmötet COP26 i Glasgow. En enad motståndsrörelse och samtidigt en inre 
pilgrimsresa där man hinner tänka och reflektera över livet. En livsviktig vandring fylld av 
både allvar och hopp!

Den 23-26 juli går vandringen genom Skärstadalen. 
Vill du vandra med? Vill du finnas med som volon-
tär? Ordna med frukost för vandrarna? Låna ut en 
cykel på vilodagen i Kaxholmen (söndag 25 juli)? 

Mer information om vandring och kringarrange-
mang hittar du på vandringens hemsida: walkforfu-
ture.se

Kan och vill du hjälpa till med något under vand-
rarnas övernattning och vilodag i Kaxholmen 24-26 
juli? Hör av dig till Andreas Sköldmark

TIPSPROMENAD
Även i år vill vi bjuda in till tipspromenad under juni månad, ett samarrangemang 
mellan Equmeniakrykan och Pingstkyrkan i Kaxholmen. 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 möjlighet att sitta inne.) Tiden är mellan kl. 
11.15-12.30.

6/6  Start vid Pingstkyrkan

13/6  Start vid Equmeniakyrkan 

20/6  Start vid Pingstkyrkan 

27/6  Start vid Equmeniakyrkan 

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 anställda i kyrkan, eller skicka ett sms eller mejl 
så bestämmer vi en tid. 
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Foto: Maria Källteg

Gudstjänster 
Nu firar vi gudstjänst igen
I juni 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 den som vill komma anmä-
la sig i förväg. Det gör du genom att skicka ett sms eller ringa till kyrkans kontakttele-
fon: 0726 66 81 90. Anmälan görs tidigare under veckan. När du anmäler dig får du 
bekräftelse på om du får en plats. 
Kyrkfikat går till så att var och en har med egen fikakorg. Vid fint väder kan vi gärna 
fika ute på gården.
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” eller direkt på våran youtube-kanal.
Vid fint väder firar vi gudstjänst utomhus den 27 juni, som en inledning av de 
kommande sommarandakterna som vi kommer att sända digitalt.

SOMMARANDAKT
Söndagarna 4 juli – 8 aug lägger vi upp sommarandakter på vår youtube-kanal, med 
musik, textläsning och reflektioner utifrån Pilgrimens sju nyckelord: Frihet (27/6), 
Enkelhet, Tystnad, Bekymmerslöshet, Långsamhet, Andlighet, Delande.

PILGRIMSVANDRING 27 JUNI
Välkommen på en pilgrimsvandring i kyrkans omnejd. Vi möts vid kyrkan kl 14.30 
och räknar med att vara tillbaka senast 17.30 Vandringarna är ca 5 km. Temat är Pilgri-
mens sju nyckelord och det blir tid för samtal, reflektion, tystnad och bön.

Medtag egen matsäck och något att sitta på. Tänk på bra kläder och skor!  
Ingen anmälan behövs. 
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-Mamma! ropar hon. Ta en bild!  
Egentligen va jag lite för stressad, jag var mitt 
uppe i mitt eget fotojobb, när hon plötsligt 
väckte mig. Hon strålade som solen och jag vil-
le inte göra henne besviken, så jag knäppte en 
bild i snabb rörelse. Vad jag inte visste då, var 
att just den bilden skulle bli den mest talande 
bild av alla jag fotade den kvällen. För mig är 
den oändligt vacker! Den återspeglar på något 
sätt det som jag önskar mig av livet. 

Hur fantasin saknar gränser, och hur magin 
frigörs när vi skapar saker tillsammans - över 
generationer! 

Det slog mig plötsligt! Är det inte just det 
här vi strävar efter när vi bygger vår kyrka?          

Att genom varandras fantasi och talanger skapa 
något kreativt som får beröra människor. Att 
de i sin vardag plötsligt får stanna upp och 
tänka, wow ja.. kanske ändå, kanske finns det 
något mer som gömmer sig bland körsbär-
blommor och vackra magnolior. Kanske kan 
något oändligt vackert växa fram om jag vågar 
börja tänka annorlunda. 

Kanske får en hatt en ny beklädnad? Precis som 
vår värld får varje ny sommar. Fantasin gör 
något med oss. Det gränslösa som bor här gör 
vår värld bättre.

Foto och text: Evelina Krook Rudenstam

Det gränslösa som bor här 
gör vår värld bättre
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TILLSAMMANSHELG PÅ STRANDGÅRDEN
10-12 september

Välkommen till en helg med gemenskap, avkoppling och aktiviteter i vindens bris 
från havet.

Från fredag kväll till söndag lunch samlas vi på Strandgården utanför Halmstad.  
Det är ett luftigt program på årets Tillsammanshelg, med måltider, andakter och 
valbara aktiviteter för alla åldrar!

Priser: 
Vuxen: 1250:- 
Ungdomar 13-17 år: 900:- 
Barn från 3 år: 700 :-

Utgör priset ett hinder för deltagande, ta kontakt med Frida Hellsing eller Andreas 
Sköldmark.

Mer info om anmälan kommer på hemsidan senare i sommar.
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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

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

@equmeniakyrkankax

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: Evelina Krook Rudenstam

EQUMENIA
Ordförande 
Marcus Antonsson 
tel: 0702-00 95 35

BankGiro 
525-2325

Swish 
123 123 74 03

SMULANS FÖRSKOLA 
Johanna Dareus 
tel: 036-50656 


