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”Gläd er i Herren. Än en gång vill jag säga: 
Gläd er.” (Fil 4:4)

Foto: Maria Källteg
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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, integra-
tion och miljö. 
Berätta, varför tänker du att klimatfrågan är så 
viktig idag? 

Den är inte bara viktig - jag tänker att det är den 
viktigaste frågan! Alla andra samhällsfrågor häng-
er ihop med den; integrations- och fredsfrågan, 
ekonomin, försörjningen och tryggheten. Allt 
avgörs av om vi reder ut klimatkrisen eller inte. 
Om vi inte lyckas minska utsläppen av växthus-
gaser kommer t ex stora områden bli omöjliga att 
bo i på grund av värme och torka. Det kommer 
orsaka oerhört mycket större flyktingströmmar 
än de vi mötte 2015 och nu från krigets Ukraina. 
Mycket större! Som förstås kommer påverka allt 
och alla. Så det är för mig självklart, att det är 
den stora frågan för oss, och för hela mänsklig-
heten – och den samlade vetenskapen ropar: det 
brådskar!

Varför engagerar frågan dig som kristen? 
Den engagerar mig som människa! Ibland 
undrar jag varför inte vi alla, politiker och mig 
själv inräknade, gör allt vi förmår kring detta. 
Men kanske är det för att förändringarna sker 
långsamt. Och ibland omärkligt. Vi vänjer oss. 
Och att de allvarligaste konsekvenserna hittills 
drabbat andra, framför allt i de fattigare de-
larna av världen. Förstås också för att lösningen 
handlar om vår livsstil och bekvämlighet. 
Något vi inte så gärna vill förändra. 

Och att vara människa hör för mig ihop med 
Gud och tro. Om att Gud vill gott för oss 
människor – för alla människor. Gud vill bjuda 
in mig att vara en del i kampen för det goda 
och mot orättvisor, arternas utdöende, klimat-
förändringarnas följder med svält och naturka-

tastrofer. Gud vill 
att vi ska hjälpas 
åt – och Gud vill 
hjälpa oss.

Ibland tänker jag 
att om jag frågar Jesus hur jag ska leva, med 
tanke på klimat och miljö, så skulle han ta ett 
litet barn och ställa det framför mig. Sen skulle 
han säga: ”Andreas, det här barnet, och alla an-
dra barn jag älskar, vill jag att du ger möjlighet 
till ett gott liv. Och då är det tid att vända om, 
från girighet och överflöd, från materialism 
och överkonsumtion, till enkelhet, gemenskap 
och rättfärdighet.” Och någonstans vet jag, 
att alla förändringar som behövs av mitt och 
vårt sätt att leva, skulle göra oss alla gott. Både 
barn och vuxna, bin och torskar, renlav och 
gärdsmyg.  

Hur kommer den här frågan till uttryck rent kon-
kret, i din eller kyrkans vardag? 

För något år sedan tog församlingen beslut om 
att vara en Grön kyrka. Att alla våra beslut skulle 
genomsyras av hållbarhet. Nu sitter det solceller 
på kyrkans tak, sopsorteringen är tydligare och 
framför allt lever frågan hos oss; hur gör vi det 
vi redan gör - på ett mer hållbart sätt? Privat är 
det förstås lätt att lyfta fram att vi kör biogasbil 
och försöker äta mer klimatsmart (mer grönt och 
närodlat), men viktigast är kanske längtan att 
göra mer. Och en släng av dåligt samvete när jag 
alltför ofta kompromissar med min ork, ekono-
mi och det jag vet är bäst för klimatet. Ett dåligt 
samvete jag tackar Gud för! Inte för att jag tror 
att Gud vill att jag ska må dåligt – utan för att 
det är ett tecken på att jag inte är avtrubbad, att 
jag tror på förändring och enskildas betydelse för 
helheten. Det jag och vi gör, är inte en droppe i 
havet – utan ett strå till stacken!

Andreas Sköldmark, Pastor

Frågor som ligger oss  
varmt om hjärtat
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September
4 söndag 10.00 
Nattvardsgudstjänst med stororden - För-
låtelse. Frida Hellsing m.fl. Sång och musik: 
Linnéa Stenmarker. Kyrkfika med politikerbe-
sök: Inga Jonasson, Vänsterpartiet.

7 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. 

7 onsdag 19.00-21.00 
En kväll för ett hållbart liv med Grön 
Kyrka. Enkelt fika. (inleds med Andrumsan-
dakten)

8 torsdag 14.30 
Träffpunkten. ”Vackra sånger och glada me-
lodier” med Mart Hallek och Malin Parsmo. 
Lokal: Equmeniakyrkan, Kaxholmen.

8 torsdag 18.30 
Nära relationer Föreläsningskväll med 
Hanna Möllås. Om hur vi får våra relationer 
att må väl och hur vi mår väl i våra relationer. 
Inträde 100 kr inkl fika. Detta är även den 
första träffen för AngeLäget – en kurs och ett 
samtal om livets mer angelägna teman. Mer 
info på hemsidan!

9-11 fr-sö 
Tillsammanshelg på Strandgården 
(OBS! Ingen gudstjänst i Equmeniakyrkan 
Kaxholmen)

14 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 lördag 10.00-13.00 
Barnloppis/bytardag. Fynda allt från 
skor, kläder, leksaker m.m. till barnen. Betal-
ning via swish. Välkommen!

18 söndag  10.00 
Gudstjänst med stororden – Barmhärtighet. 
Andreas Sköldmark m.fl. 

20 tisdag 14.30 
Stickcafé. God enkel gemenskap och an-
dakt. Under hösten tar vi med eget fika. Varmt 
välkommen, med eller utan handarbete!

21 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.

25 söndag 10.00 
Gudstjänst. Frida Hellsing m.fl. Musik: 
Kirsten Björnlinger. Utgångskollekt till Equ-
meniakyrkans internationella arbete. Kyrkfika i 
omsorgsgrupperna.

28 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 söndag  10.00 
Nattvardsgudstjänst. Andreas Sköldmark 
m.fl. Välkommande av nya konfirmander

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

4 tisdag 18.00 
Hållbart friluftsliv -tips & trix!  
En kväll på Uthuset, Skärstad, med  
föredrag, god gemenskap och enkelt fika. Ingen 
anmälan behövs. 

5 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.

Temagudstjänster
Framöver kommer vi att göra temagudstjänster 
med ”stororden”, som är centrala ord i den 
kristna tron och traditionen. I höst lyfter vi 
fram: Förlåtelse, Salighet, Tacksamhet, Barmhär-
tighet, Evigheten, Frälsning och Omvändelse. 
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5 onsdag 19.00  
FÖRUNDRAN En föredragskväll med religi-
onspsykolog och teologie doktor Lisbeth Ru-
bensson. Föredrag, enkelt fika och samtal om 
förundransupplevelser och vad de kan betyda 
för livet, världen och jorden. Ingen anmälan 
behövs. Kvällen inleds med Andrumsandakt.

6 torsdag 14.30 
Träffpunkten. ”Min ryggsäck har fyra fack!” 
Mats Gunnarsson berättar om sin livsresa och 
erfarenheter från musik, kommunikation, 
katastrofarbete och arbete i Turistkyrkan på 
Teneriffa. Lokal: Pingstkyrkan, Kaxholmen

9 söndag 10.00 
Musikgudstjänst med stororden – Tack-
samhet. Frida Hellsing, Andreas Sköldmark 
m.fl. sång och musik: Adam Gustavsson, Da-
niel Gustafsson, Pelle Sundling och Peder Grip. 
Efter gudstjänsten är du välkommen att stanna 
på ”Skördeglädje”, se sid 6.

12 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.

16 söndag 10.00 
Gudstjänst med scoutinvigning. 
Medverkan av scouter och ledare från de olika 
grupperna.

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

19 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.

23 söndag 10.00 
Gudstjänst med stororden – Salighet. Maja 
Folkesson, Andreas Sköldmark m.fl. Kyrkfika 
följt av församlingsmöte.

26 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.

30 söndag 10.00 
Gudstjänst med önskepsalmer. Frida Hell-
sing m.fl. Utgångskollekt till Equmeniakyrkans 
internationella arbete. 

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

2 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.

3 torsdag 14.30 
Träffpunkten. ”Med båt genom fantastiskt 
Norge.” Bildspel med Erlandsson. Lokal: Land-
sjökyrkan, Kaxholmen

5 lördag 16.00 
Gemensam Allhelgonagudstjänst i 
Ölmstad kyrka. Stämningsfull ljusgudstjänst 
med kyrkokören. 

Tema-vecka Hållbarhet 
Vi vill vara en grön kyrka för ett 
hållbart liv. Under vecka 40 kommer 
det till uttryck lite extra i våra barn- 
och ungdomsgrupper, samt genom 
två föredragskvällar, en på Uthuset om 
Hållbart friluftsliv, och en i kyrkan om 
Förundran som en väg för hållbarhet. 
Gudstjänsten den 9 oktober kommer 
också präglas en del av detta.

Barnen och Klimatet
En temahelg för alla åldrar med före-
drag och workshops på Kuvarp.   
Mer info på www.kuvarp.se
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6-13 november
MED GUD - Åtta dagar med vägledning 
till tro och liv. Se programpunkter nedan och 
mer info på sid 6

6 söndag  10.00 
Nattvardsgudstjänst med stororden – Ev-
igheten. Ljuständning för under året hemgång-
na. Medverkande: Andreas Sköldmark, m.fl. 

6 söndag 18-20.30 
Introduktionsträff för Vägledning i var-
dagen. 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, se hemsidan.

9 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.

11 fredag 19-21 
Temasamling. ”I befintligt skick” Föredrag, 
fika, aftonbön. Fredrik Lignell.

12 lördag  9-18 
Endagsretreat. ”Att bli vuxen med Gud” 
Fredrik Lignell, Frida Hellsing, Andreas Sköld-
mark. Anmälan! – se hemsida

13 söndag 10.00 
Gudstjänst. ”Är vi inte framme snart?” Av-
slutning av Åtta dagar. Fredrik Lignell, Andreas 
Sköldmark m.fl. Sång och musik: Anders och 
Piah Sandberg

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

16 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.

20 Söndag 10.00 
Gudstjänst med stororden – Frälsning. Frida 
Hellsing m.fl. Sång & musik: Team Lindqvist.

23 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.

27 Söndag 10.00 
Gudstjänst - Första advent. Medverkande: 
Andreas Sköldmark m.fl. Offergåva till försam-
lingen

29 tisdag 14.30 
Stickcafé. God enkel gemenskap och an-
dakt. Under hösten tar vi med eget fika. Varmt 
välkommen, med eller utan handarbete!

30 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.

December
3 lördag 
Julmarknad preliminärt, Håll utkik efter 
mer info! 
4 söndag 10.00 
Nattvardsgudstjänst Medverkande: An-
dreas Sköldmark m.fl. Insamlingsperioden till 
Equmeniakyrkans internationella arbete börjar 
och pågår till trettondagen

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 personal i kyrkan, eller skicka ett 
sms eller mejl så bestämmer vi en tid. 
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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 Fredrik Lignell, 
pastor, författare och retreatledare. Han kom-
mer 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, se hemsidan)

Föredragskväll 11 nov. kl 19.00-21.00
Fredrik Lingnell tala utifrån rubriken I be-
fintligt skick. Föredrag, fika och aftonbön. Fri 
entré. Fika till självkostnadspris.  

Retreatdag den 12 nov. kl 9.00-18.00
Endagsretreaten hålls i kyrkan och är en dag 
i tystnad. Tema för dagen: Att bli vuxen med 
Gud. Under dagen erbjuds bibelmeditationer, 
promenader, måltider och möjlighet till egna 
reflektioner och enskilda samtal. Pris: 550 kr
Mer information kommer på hemsidan och i 
folder. (Anmälan till retreatdagen via hemsi-
dan)

ÅTTA DAGAR 
med vägledning till tro och liv

6-13 november

Fredrik Lignell

Efter gudstjänsten i tacksamhetens tecken delar vi gemenskap 
och gläds över Guds goda gåvor.  Försäljning av närodlat och 
närproducerat. Fika med fralla och äppelkaka.
100 kr vuxen, 50 kr tonåring, Gratis för barn

Skördeglädje - 9 okt
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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 070-7250856

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

@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 
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


