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”Han låter mig vila vid lugna vatten.” 
(Ps 23:2)



2  Equmeniakyrkan juni-aug

I år är det valår. Det kommer vi bland 
annat uppmärksamma genom att låta våra 
anställda lyfta tre politiska frågor som är 
viktiga för dem utifrån tron: fred, 
integration och miljö. 
I det här numret svarar Frida Hellsing, på 
frågor om integrations- och flyktingfrågan.

Berätta, vad tänker och tycker du om integrations-
frågan i samhället idag?

Först och främst att det är en väldigt viktig 
fråga. En fungerande integration skapar ett mer 
rättvist och tryggt Sverige. Jag kan dock tycka att 
mycket av ansvaret idag hamnar på invandrarna 
själva, att det ska införas strängare språk-krav och 
annat. Självklart är språket en avgörande nyckel! 
Men jag menar att det även behövs ömsesidiga 
relationer, där vi som redan är del av samhället 
vågar öppna upp och kliva över gränsen för vår 
comfort zon. Om du är orolig för att nya svensk-
ar inte lär sig språket eller inte blir del i samhället 
ska du inte bara sitta hemma i soffan och beklaga 
dig, utan t.ex. söka upp ett läxhjälp-projekt eller 
prata med någon invandrare på bussen. Som 
samhälle kan vi inte bara sätta upp krav på våra 
nya medborgare, för vad de ska göra och klara 
av, utan vi behöver själva möta upp med ett 
genuint intresse och en vilja att lära känna de här 
människorna. Här tycker jag att samhället ofta 
kommer till korta, bland annat när det handlar 
om skolan. Den utveckling som skett under de 
senaste decennierna har gjort att skolan blivit allt 
mer segregerad. Här önskar jag att politikerna 
vågade fatta modiga beslut för en mer blandad 
och jämlik skola, som inte bara gynnar integra-
tionen utan även utjämnar socioekonomiska 
ojämlikheter.  

Jag tror också att övergången till mer tillfälliga 
(istället för permanenta) uppehållstillstånd skapar 
en osäkerhet i invandrarnas tillvaro som inte 
gynnar integrationen, och dessutom är inhu-
mant. Vill vi att de nya svenskarna ska bli en del 
av vårt samhälle, behöver vi visa att vi verkligen 
räknar med dem.

Finns det något särskilt bibelord som du tycker 
understryker vikten av ett gott mottagande av 
flyktningar?

Det finns många bibelord som verkligen betonar 
vikten av att ta väl hand om våra medmänniskor, 
vem det än är. Bland annat Jesu ord i Matt 7:12, 
det som kallas den gyllene regeln: ”Allt vad ni vill 
att människorna ska göra för er, det skall ni också 
göra för dem.” 

Det går även att finna mer specifika bibelord: 
”Om en invandrare slår sig ner i ert land, skall ni 
inte förtrycka honom. Invandraren som bor hos 
er skall ni behandla som en infödd. 
Du skall älska honom som dig själv, ni var ju 
själva invandrare i Egypten.” (3 Mos 19:33-34)

Och ett annat bibelord som lyfter fram att vi inte 
ska vaka över våra egna tillgångar, utan hjälpa an-
dra: ”När du har plockat druvorna i din vingård 
skall du inte göra någon efterskörd utan lämna 
det som är kvar åt invandraren, den faderlöse 
och änkan.” (5 Mos 24:21)

Hur kommer den här frågan till uttryck rent 
konkret, i din eller kyrkans vardag?

Ett konkret exempel är det språkcaféet som flera 
församlingar är med och anordnar i Allianskyr-
kan i Skärstad. Vi har haft samlingar en gång i 
veckan där vi lyft olika teman, fikat tillsammans 

Frågor som ligger oss 
varmt om hjärtat
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Politikerbesök inför valet
Vid åtta tillfällen, i samband med kyrkfikat, 
får vi besök av representanter från de åtta 
riksdagspartierna. Det blir en frågestund som 
tar avstamp i hur den kristna tron präglar 
politiska ställningstaganden. 
Aktuella datum för besöken: 1 maj, 8 maj, 
15 maj, 22 maj, 5 juni, 12 juni, 21 augusti, 
4 september. Kyrkfikat börjar ca 11.30 och 
samlingarna är öppna för alla som är i
ntresserade! I programmet ser ni datum för 
respektive parti.

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

och samtalat. Det är en viktig mötesplats för 
människor från olika länder, så väl barn som 
vuxna, där vi kan lära känna varandra och lära 
oss av varandra. Är du intresserad av att vara med 
som volontär i höst är du välkommen att höra av 
dig till mig! frida@equmeniakyrkankaxholmen.se

Ett annat exempel är att det har märkts ett stort 
engagemang när det gäller att stötta Ukrainska 
flyktingar. I vårt sammanhang har det bland 
annat kommit till uttryck genom ekonomiskt 
och materiellt stöd till människor på flykt.  

KONFAÅRETKONFAÅRET

Funderar du på att gå konfa? Besök vår hemsida "equmeniakyrkankaxholmen.se" för mer info!

ett ar för liveto
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Juni
1 onsdag 18.00
Andrum med en kort andakt kl 19.00. 
Kyrkan öppen för stillhet och bön. Här finns lugn 
musik och möjlighet att tända ljus.

2 torsdag 14.30
Träffpunkten. Friluftsutflykt med korvgrillning 
och Allsång med bröderna Alriksson. Lokal: 
Museiparken, Hembygdsmuseet Kaxholmen. 
Kostnad 40 kr.

5 söndag 10.00 
Nattvardsgudstjänst. Andreas Sköldmark, 
Frida Hellsing m.fl. Kyrkfika med politikerbesök.
Leif Andersson, Centerpartiet. 

12 söndag 10.00 
Gudstjänst. Andreas Sköldmark, Maria Sparf 
m.fl. Kyrkfika med politikerbesök. 
Jan-Ove Lipponen, Sverigedemokraterna.

19 söndag 10.00
Gudstjänst. Frida Hellsing, Anna Nilsson m.fl.

26 söndag 10.00
Sommargudstjänst på bakgården. Var och 
en tar med egen fikakorg till kyrkfikat, och gärna 
något att sitta på. (Vid dåligt väder flyttar vi in i 
kyrksalen.) Rosie Gard m.fl.

Juli
3 söndag 10.00 
Sommargudstjänst med nattvard 
i Equmeniakyrkan. 
Vi firar gudstjänst tillsammans med flera 
församlingar, fyra sommarsöndagar i juli. 
Välkommen att dela en lite vidare gemenskap.

10 söndag 10.30
Sommargudstjänst i Pingstkyrkan
Kaxholmen. 
Vi firar gudstjänst tillsammans med flera 
församlingar, fyra sommarsöndagar i juli. 
Välkommen att dela en lite vidare gemenskap.

17 söndag 10.30 
Sommargudstjänst på Solgläntan. 
Vi firar gudstjänst tillsammans med flera 

församlingar, fyra sommarsöndagar i juli. 
Välkommen att dela en lite vidare gemenskap

24 söndag 10.00 

Sommargudstjänst med nattvard 
i Skärstad kyrka. 
Vi firar gudstjänst tillsammans med flera 
församlingar, fyra sommarsöndagar i juli. 
Välkommen att dela en lite vidare gemenskap

31 söndag 10.00

Sommargudstjänst (i Equmeniakyrkan) 
Niklas Hallman m.fl.

Augusti
7 söndag 10.00 

Sommargudstjänst med nattvard 
(i Equmeniakyrkan). 

14 söndag 10.00  

Gudstjänst. Frida Hellsing m.fl.

21 söndag 10.00 

Gudstjänst. Andreas Sköldmark m.fl. Utgångs-
kollekt till Equmeniakyrkans internationella arbe-
te. Kyrkfika med politikerbesök: Jacob Olofsgård, 
Liberalerna.

28 söndag 10.00

Konfirmationshögtid. Gudstjänst med 
nattvard. Konfirmanderna, Andreas Sköldmark, 
Melina Tengblad m.fl. 

September
4 söndag 10.00
Nattvardsgudstjänst. Frida Hellsing m.fl. 
Kyrkfika med politikerbesök: Inga Jonasson, 
Vänsterpartiet. 

7 onsdag 18.00
Andrum med en kort andakt kl 19.00. 
Kyrkan öppen för stillhet och bön. Här finns lugn 
musik och möjlighet att tända ljus.

Helgen 9-11 fredag - söndag 

Tillsammanshelg på Strandgården.
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TILLSAMMANSHELG 

på Strandgården 9-11 september

Anmälan görs genom att
skicka ett mejl till: info@equmeniakyrkan.se
samt betalar in på bankgiro 239-0565 
eller swishar till nr 123 551 2116
Märkbetalningen med ”Tillsammans” 
– var noga med att också skriva namn 
på de du anmäler.

Anmäl dig redan idag! 
Dock senast den 7 aug. 
Anmälan giltig när avgiften är betald.

Välkommen till en helg med mycket tid till härligt umgänge, 
fina samlingar, roliga aktiviteter, andakter och måltider. 

Vi möts barn & vuxna, unga & äldre och får tillfälle att lära känna 
varandra lite mer, och njuta av en helg vid havet.

Priser:
Vuxen: 1200:-
Ungdomar & studenter från 13 år: 1000:-
Barn från 3 år: 700:-
Barn 0-2 år: gratis.
Utgör priset ett hinder för deltagande, ta kontakt med Frida Hellsing eller Andreas Sköldmark.
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Tips inför sommaren: 
Besök en härlig kustgård, på västkusten eller östkusten!

Strandgården hittar du precis intill havet i Villshärad, Halland 

Klintagården finns vid Köpingsvik på Öland. 

Båda gårdarna är kombinerat lägergård, vandrarhem och camping.
Njut av havet med badstränder och natursköna platser. Här finns restaurang och glasscafé som är öppet 
under sommaren. På båda gårdarna erbjuds varierat program – konserter och aktiviteter för olika åldrar, 
samt andakter/gudstjänster i gårdskyrkan. 

För mer info:
www.strandgarden.org
www.klintagarden.se
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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 076-80 55 689 
När det gäller sporthallen, kontakta Annie Rudenstam på 073-776 54 39
För Österängstorpet, kontakta David Rudenstam på 070-725 08 56.

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

Anders Nordin  
tel: 070-337 64 33

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 under förmiddags-
gudstjänst

Klubb 10 12,  
för åk 4, 5 och 6, söndagar under för-
middagsgudstjänst

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

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: Maria Miller

EQUMENIA
Ordförande 
David Rudenstam 
tel: 070-725 08 56

BankGiro 
525-2325

Swish 
123 123 74 03

SMULANS FÖRSKOLA 
Johanna Dareus 
tel: 036-50656 
www.forskoleinfo.com/smulan


