
September-december 2021

”Allt har sin tid, det finns en tid för 
allt som sker under himlen. … Allt 
vad Gud har gjort är skönt i rätta 
stunden. Han låter människan urskil-
ja ett sammanhang, men aldrig kan 
de fatta Guds verk från början till 
slut.
(Pred 3:1, 11)
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Det mest värdefulla du kan ge en annan männ-
iska är din tid. Det har jag fått höra, och visst 
ligger det något i det? 

Vem och vad tar av din dyrbara tid? 

Och vem och vad vill du ska ta av din dyrbara 
tid? Däremellan kan det finnas ett jobbigt glapp. 

Hur kan jag fylla mitt liv med mer mening? 
Med risk för att låta religiös tror jag att mening 
hör mycket ihop med kärlek. Jesus säger att det 
viktigaste budet är att älska Gud och att älska sin 
nästa som sig själv. När vi gör till vårt viktigaste 
uppdrag i livet att älska, då tror jag att livet fylls 
med massa mening.

Men hur ska jag älska andra? Vad har jag att 
ge? Sanningen är att vi har alla något oerhört 
dyrbart att ge, och du kanske anar vid det här 
laget att jag kommer säga tid. 

Tid, dyrbart som sagt, och växer dessutom i 
värde när den delas generöst med andra. 

Melina Tengblad, 
Ungdomsledare

TID
Eftertankar

Ut ur pandemin
Välkommen! vill vi säga. Tillbaks eller för 
första gången.

Många har längtat efter att restriktionerna 
skulle lyftas bort helt. Längtat efter att mötas 
på riktigt, vara nära. Inte främst behöva tänka 
på att hålla avstånd, handhygien och dropps-
mitta. Och kyrkan är en mötesplats. En plats 
för möten; mellan Gud och människa och 
människor emellan. Så; välkommen!

Men hur möts vi nu? Vågar vi kramas? Och ska 
allt verkligen bli som förr igen?

Vägen in i pandemin gick fort. Plötsligt kom 
nedstängningarna och restriktioner. Som en 
panikinbromsning – det går fort. Men att sätta 
fart igen tar mer tid. Och bör göra det!

För hur bevarar vi det goda pandemin – trots 
allt – fört med sig till många. Större lugn. 
Färre aktiviteter. Färre jobbresor. Hemester 
och renare kanaler i Venedig. Och hur bevarar 

vi lärdomar vi fått? Om vikten av relationer 
och att det går lika bra att mötas över en enkel 
grillad korv som en trerätters meny.

Vi tror på att inte ha för bråttom. Att ge sig 
själv och varandra tid för reflektion. Och också 
vara medveten om att många är slitna och 
trötta efter tiden av omställningar och begräns-
ningar eller helt enkelt av en väldigt tuff arbets-
situation. Vi behöver vara rädda om oss själva, 
varandra och vår värld.

Som en del i det vill vi erbjuda ANDRUM 
varje onsdag i kyrkan. Ett tillfälle att smita in, 
andas lite, få lite egen tid, för eftertanke och 
reflektion. Vart är jag på väg? Vill jag ditåt? 
Hur mår jag egentligen? Vad är riktigt viktigt? 
Kyrksalen är öppen kl 18-19.30. Kom in, 
sitt ner i fem minuter eller en timme. Andas. 
Låt musiken hjälpa dig att bara vara. Be om 
du vill. Det finns också någon i närheten om 
du vill prata en stund med någon som gärna 
lyssnar.
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September
26 söndag 10.00 
Andakt samt Web-sänd gudstjänst 
från kyrkokonferensen. Vi inleder med en 
andakt i kyrksalen, därefter tar vi del av den 
web-sända gudstjänsten från kyrkokonferen-
sen, kring fikaborden. Var och en tar med egen 
fikakorg.  

29 onsdag 18.00 
Andrum med en kort andakt kl 19.00. Kyr-
kan öppen för stillhet och bön. Här finns lugn 
musik och möjlighet att tända ljus. 

Oktober
2 lördag 10-14 
Barnloppis/bytardag. Fynda allt från 
skor, kläder, leksaker m.m. till barnen. Betal-
ning möjlig med både kontanter och swish. 
Välkommen!  

3 söndag  10.00 
Temagudstjänst – ”Söka Jesus”. Välkom-
nande av nya konfirmander, nattvard. Medver-
kande: Andreas Sköldmark, Melina Tengblad 
m.fl. 

5 tisdag 14.30 
Stickcafé. God enkel gemenskap, fika och 
andakt. Varmt välkommen, med eller utan 
handarbete!

6 onsdag 18.00 
Andrum med en kort andakt kl 19.00. Kyr-
kan öppen för stillhet och bön. Här finns lugn 
musik och möjlighet att tända ljus.

10 söndag 10.00 
Temagudsjtänst – ”Bygga gemenskap”. 
Medverkande: Andreas Sköldmark, Frida 
Hellsing m.fl. 

12 tisdag 14.30 
Bibelstudiesamtal. Vi möts kring någon 
av kommande söndags bibeltexter. Introduk-
tion kring texten, följt av samtal. Medtag eget 
fika.

13 onsdag 18.00 
Andrum med en kort andakt kl 19.00. Kyr-
kan öppen för stillhet och bön. Här finns lugn 
musik och möjlighet att tända ljus.

17 söndag 10.00 
Temagudstjänst – ”Leva enklare”. Med-
verkande: Frida Hellsing m.fl. Sång och musik: 
Ellen Sivert. Efter gudstjänsten är du välkom-
men att stanna på ”Skördeglädje”. (Se nedan.)

19 tisdag 14.30 
Stickcafé. God enkel gemenskap, fika och 
andakt. Varmt välkommen, med eller utan 
handarbete!

20 onsdag 18.00 
Andrum med en kort andakt kl 19.00. Kyr-
kan öppen för stillhet och bön. Här finns lugn 
musik och möjlighet att tända ljus.

Efter gudstjänsten den 17 oktober.  
I tacksamhetens tecken delar vi gemenskap och 
gläds över Guds goda gåvor.  
Försäljning av närodlat och närproducerat.
Fika med fralla och äppelkaka 
100kr vuxna 
50kr tonåringar 
Gratis för minre barn

Skördeglädje 17 oktober
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24 söndag 10.00 
Temagudstjänst- ”Främja rättfärdighet”. 
Medverkande: Melina Tengblad m.fl. Sång och 
musik: Karin Kiland.

26 tisdag 14.30 
Bibelstudiesamtal. Vi möts kring någon 
av kommande söndags bibeltexter. Introduk-
tion kring texten, följt av samtal. Medtag eget 
fika.

27 onsdag 18.00 
Andrum med en kort andakt kl 19.00. Kyr-
kan öppen för stillhet och bön. Här finns lugn 
musik och möjlighet att tända ljus.

31 söndag 10.00 
Gudstjänst. Medverkande: Andreas Sköld-
mark, Frida Hellsing m.fl. Sång och musik: 
Rosie Gard. Utgångskollekt till Equmeniakyr-
kans internationella arbete.

November
2 tisdag 14.30 
Stickcafé. God enkel gemenskap, fika och 
andakt. Varmt välkommen, med eller utan 
handarbete!

3 onsdag 18.00 
Andrum med en kort andakt kl 19.00. Kyr-
kan öppen för stillhet och bön. Här finns lugn 
musik och möjlighet att tända ljus.

4 torsdag 14.30 
Träffpunkten. Lennart Axelsson sjunger 
visor, country och dansband. Lokal: Landsjö-
kyrkan.

6 lördag 16.00 
Gemensam Allhelgonagudstjänst i 
Skärstad kyrka. Medverkande: Krister Clifford, 
Andreas Sköldmark m fl  Kantor Åsa Wass

7 söndag  10.00 
Nattvardsgudstjänst ”Evigheten i våra 
hjärtan” med ljuständning för under året hem-
gångna. Medverkande: Andreas Sköldmark, 
m.fl. Sång och musik: Niklas Hallman

7 söndag 18-20.30  
Introduktionsträff för Vägledning i 
vardagen. Inledning om Ignatiansk vägledning, 
enkelt fika, nattvardsandakt. Även för dig 
som inte anmält dig med vill veta mer om vad 
Vägledning i vardagen är.

Må-fre 
Vägledning i vardagen. Varje dag ett 
personligt vägledningssamtal med Andreas 
Sköldmark, Frida Hellsing eller Rosie Gard. 
Anmälan! 

9 tisdag 14.30 
Bibelstudiesamtal. Vi möts kring någon 
av kommande söndags bibeltexter. Introduk-
tion kring texten, följt av samtal. Medtag eget 
fika.

 
7-14 November "MED GUD" 

Åtta dagar med vägledning till tro och liv. 
Se programpunkter nedan och mer info 
på sid 6

Bibelstudiesamtal 
Varannan tisdag kl 14.30, i oktober och november.
Välkommen till fyra samlingar kring bibelns texter! Vi inleder med en introduktion 
och får sedan samtala om texten, dess sammanhang och teman, och vilka berörings-
punkter som finns mellan texten och oss. Vi fikar tillsammans och avslutar med en 
stund av bön. Medtag eget fika! 
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10 onsdag 18.00 
Andrum med en kort andakt kl 19.00. Kyr-
kan öppen för stillhet och bön. Här finns lugn 
musik och möjlighet att tända ljus.

12 fredag 19-21 
”Vila mitt i krisen” Föredrag, fika, afton-
bön. Lena Bergström

13 lördag 9-18 
Endagsretreat. ”Vänd om och var stilla” 
Lena Bergström, Frida Hellsing, Andreas 
Sköldmark. Anmälan! – se hemsida

14 söndag 10.00 
Gudstjänst "Guds rike är inom er" Av-
slutning av Åtta dagar. Medverkande: Lena 
Bergström, Andreas Sköldmark m.fl. Sång och 
musik: Dan Palmér

16 tisdag 14.30 
Stickcafé. God enkel gemenskap, fika och 
andakt. Varmt välkommen, med eller utan 
handarbete!

17 onsdag 18.00 
Andrum med en kort andakt kl 19.00. Kyr-
kan öppen för stillhet och bön. Här finns lugn 
musik och möjlighet att tända ljus.

21 Söndag 10.00 
Gudstjänst. Medverkande: Maja Folkesson 
m. fl. 

23 tisdag 14.30 
Bibelstudiesamtal. Vi möts kring någon 
av kommande söndags bibeltexter. Introduk-
tion kring texten, följt av samtal. Medtag eget 
fika.

24 onsdag 18.00 
Andrum med en kort andakt kl 19.00. Kyr-
kan öppen för stillhet och bön. Här finns lugn 
musik och möjlighet att tända ljus.

28 Söndag 10.00 
Gudstjänst - Första advent. Med-
verkande: Frida Hellsing, Anna Nilsson m.fl. 
Utgångskollekt till Equmeniakyrkans interna-
tionella arbete.

30 tisdag 14.30 
Stickcafé. God enkel gemenskap, fika och 
andakt. Varmt välkommen, med eller utan 
handarbete!

December
1 onsdag 18.00 
Andrum med en kort andakt kl 19.00. Kyr-
kan öppen för stillhet och bön. Här finns lugn 
musik och möjlighet att tända ljus.

2 torsdag 14.30 
Träffpunkten. ”Julens klockor ringa” med 
Jörgen Birgersson, Hans och Lilian Olofsson. 
Lokal: Pingstkyrkan, Kaxholmen.

3-4 fr-lö 
preliminärt: Julmarknad. Håll utkik 
efter mer info!

5 söndag 10.00 
Gudstjänst. Medverkande: Andreas Sköld-
mark m.fl.

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 Sköld-
mark, Frida Hellsing och Melina 
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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 kommer att hålla 
föredrag, leda endagsretreaten och predika i 
söndagens gudstjänst.

Vägledning i vardagen  
(tid efter överenskommelse)
Under vardagarna inbjuder vi också till Väg-
ledning 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, semast 31 oktober)

Föredragskväll 12 nov. kl 19.00-21.00
Lena Bergström tala utifrån rubriken Vila mitt 
i krisen. Föredrag, fika och aftonbön. Fri entré. 
Fika till självkostnadspris. 

Retreatdag den 13 nov. kl 9.00-18.00
Endagsretreaten hålls i kyrkan och är en dag 
i tystnad. Tema för dagen: Vänd om och var 
stilla. Under dagen erbjuds bibelmeditationer, 
promenader, måltider och möjlighet till egna 
reflektioner och enskilda samtal. 
Pris: 600 kr
Mer information kommer på hemsidan och i 
folder. (Anmälan till retreatdagen, senast 31 
oktober)

ÅTTA DAGAR 
med vägledning till tro och liv

7-14 november

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 Annie Rudenstam på 073-776 54 39

Sponsorer av detta nummer



8  Equmeniakyrkan sep-dec

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. Söndagar i okt-nov under 
gudstjänsttid

Klubb 10 12,  
för åk 4, 5 och 6. Söndagar i okt-nov 
under gudstjänsttid

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

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.smulansforskola.se


