
dec 2022 - feb 2023

”Och Ordet blev människa och bodde bland 
oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som 

den ende sonen får av sin fader, och han var 
fylld av nåd och sanning.” 

(Joh 1:14)
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De sägs vara tre.
Vi kallar de visa.

De hade lyft sin blick.
Modigt följt ett himlaljus
till främmande land.
De valde bort 
konungens makt
och palatsens prakt.
För att böja knä 
vid ett litet nyfött barn
i ett stall.

Två fattiga föräldrar
fick ta emot
värdefulla gåvor.
För de visa såg 
det inte världen såg.
I barnet
en framtid. 

Deras gåvor
blev kanske det 
som räddade barnets liv.
Som gav möjlighet att fly
när förföljelsen kom.

Möjlighet till liv
i främmande land.
Snart firar vi det barnets 
födelsedag.

Vill du lyfta din blick?
Vad leder dina steg?
Vad bär du med dig?
Vilka gåvor vill du ge?

Du, en vis människa.
Ge gåvor
som ger nyfödda barn
en framtid.
En möjlighet till liv.

Jesus säger:
”Vad du har gjort
mot en av dessa minsta
det har du gjort mot 
mig…”

Visa män(niskor)

EftertankarEftertankar

/Andreas Sköldmark
pastor
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se www.equmeniakyrkankaxholmen.se för mer information

Vandring i juletid

Upplev mystiken i Julens berättelse, möt karaktärer, 
vandra tillsammans och få en känsla av hur det var 
den natten då Jesus föddes. Vandringen passar lika 
bra för barn som för vuxna. 
Vi bjuder på glögg och pepparkakor.

Parkering sker vid Equmeniakyrkan - ni promenerar 
därifrån med start från kl. 18.00. Vandringen är 
ca 3,5 km lång. Barn deltar under vuxens uppsikt. 
Equmeniakyrkans julvandring håller på mellan 18.00 
och ca 19.30.

Efter vandringen äter vi kvällsfika tillsammans i 
kyrkan. Kostnad för den är 30 kr för barn upp till 10 år, 
50 kr för 10-20 år och 80 kr för vuxen. Sedan avslutas 
kvällen med en gemensam andakt i all enkelhet.

Varmt välkomna

Fredagen den 16 december kl. 18.00
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Julkonsert
DAN ROSENGREN med 

VACKERT   SVÄNGIGT   ROLIGT  STÄMNINGSFULLT

Tomas Udin
Dan Palmér 
Ronnie Jaldemark
Erik Lund

vänner

SÖNDAG 18 DECEMBER KL 18.00
MÅNDAG 19 DECEMBER KL 19.00

Alla biljettpengar går till krigets offer i Ukraina 
och till barn på flykt i Libanon. 

Equmeniakyrkan Kaxholmen

Biljetter på www.easytic.se
- scanna qr-koden

2022

VÄLKOMMEN PÅ 
JULKONSERT!
Återigen bjuder Dan Rosengren med vänner 
på Julkonserter i Equmeniakyrkan, Kaxhol-
men.

Det blir vackert, svängigt, roligt och stäm-
ningsfullt och du är varmt välkommen! 

Vänner: Tomas Udin, Erik Lund, Dan Palmér 
och Ronnie Jaldemark.

SÖNDAG 18 DEC KL 18.00

MÅNDAG 19 DEC KL 19.00

BILJETTER:
https://easytic.se/event/julkonsert-dan-ro-
sengren-med-vanner/

75 kr ungdom/student

175 kr vuxen

barn under 12 år gratis

(serviceavgift på 7 kr tillkommer)

alla intäkter går till krigets offer i Ukraina 
och till barn på flykt i Libanon
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December
3 lördag 14.45 
Julmarknad. Vi bjuder in till julmarknad i 
kyrkan – Välkomna! Det blir glöggmingel, lotteri-
försäljning, fika, gemenskap, luciatåg, dragning av 
våran julmarknadslott m.m. 

4 söndag 10.00  
Nattvardsgudstjänst 2:a advent. Andreas 
Sköldmark, Charlotte Rosengren m.fl. Sång och 
musik:  Maria Gustafsson, Charlotta Nilsson, 
Sandra Lundholm, Karin Sturm, Anna Nilsson, 
Märta Wändal.

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. 

8 torsdag 14.30 
Träffpunkten. Julstämning med Emelie Creutz 
och Maria Segerholm. Lokal: Allianskyrkan i 
Skärstad

11 söndag 10.00 
Gudstjänst 3:e advent. Niklas Youngström 

Hallman, Andreas Sköldmark m.fl.

14 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. 

16 fredag 18.00 
Vandring i juletid. Upplev mystiken i julens 
berättelse, vandra tillsammans och få en känsla av 
hur det var den där natten då Jesus föddes. Prome-
nadslingan startar vid Equmeniakyrkans parkering 
och går sedan vidare upp till Karsnäs. Efter vand-
ringen är du välkommen att stanna på servering 
med rejält kvällsfika i Equmeniakyrkan.

8 söndag 10.00 
Gudstjänst 4:e advent. Frida Hellsing m.fl. 
Sång och musik: Ida och Ola Christensson. 

18 söndag 18.00 
Julkonsert x2. Vackert, svängigt, roligt, stäm-
ningsfullt. Dan Rosengren med vänner. Se info 
sid. 3 och hemsidan. Biljetter säljs via länk på 
hemsidan.  Se info motstående sida.

19 måndag 19.00 
Julkonsert. Vackert, svängigt, roligt, stämnings-
fullt. Dan Rosengren med vänner. Se info sid. 3 
och hemsidan. Biljetter säljs via länk på hemsidan.

24 lördag 11.00 
Julbön. Andreas Sköldmark m.fl. Maria, Aman-
da, Ludvig och Alisia Sparf.

26 måndag 10.00 
Annandagsgudstjänst. Missionsutskottet och 
Andreas Sköldmark. Insamling till Equmeniakyr-
kans internationella arbete.

Januari
1 söndag 17.00 
Nyårsbön med nattvard. Frida Hellsing m.fl. 

6 fredag 16.00 
Julfest! Andakt, gemenskap, julgröt och tomte-
besök.

8 söndag 10.00 
Gudstjänst. Andreas Sköldmark m.fl.

11 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.

Julmarknaden är tillbaka! 
I en liten annorlunda 
tappning
Välkommen på julmarknad i Equmeni-
akrykan lördagen den 3 december. Årets 
julmarknad inbjuder till gemenskap, fika, 
luciatåg och lotterier. Här kommer det 
finnas något för alla!

14.45 Glöggmingel

15.00 Julmarknaden öppnar. Lotteriförsälj-
ning, fika m.m.

17.00 Luciatåg

17.30 Lotteriförsäljning och gemenskap

19.30 Dragning av lotterier

           Avslutande andakt

Dragningslista kommer på hemsidan 
från 5/12
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15 söndag 10.00 
Gudstjänst. Andreas Sköldmark m.fl. 

18 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.

20-21 fre-lör 18.30 
Ekumeniskt bönedygn. Skärstad kyrka. Fredag 
kväll, gemensam inledning. Bön i 24 timmar. Väl-
kommen att vara med och dela bönen, hemifrån 
eller i Skärstad kyrka. Kyrkan öppen hela dygnet 
med olika bönestationer. 

21 lördag 17.00 
Equmenias årsmöte. En helfestlig kväll!

22 söndag 10.00 
Ekumenisk gudstjänst. Skärstad kyrka. Med-
verkande från de olika kyrkorna.

25 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.

29 söndag 10.00 
Gudstjänst. Frida Hellsing m.fl. Insamling till 
Equmeniakyrkans internationella arbete. 

Februari
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. Musik och strövtåg bland gamla 
godingar med Leif Ockander. Lokal: Equmenia-
kyrkan, Kaxholmen.

5 söndag 10.00 
Nattvardsgudstjänst och årshögtid. Med-
verkan av anställda och styrelsen

Årsmötesgåvan till församlingen

5 söndag 15.00 
Församlingens årsmöte.
7 tisdag 14.30 
Stickcafé. Kaffe, gemenskap och andakt. Varmt 
välkommen, med eller utan handarbete!

8 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. 

12 söndag 10.00 
Gudstjänst. Andreas Sköldmark m.fl.

15 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. 

19 söndag 10.00 
Gudstjänst. Andreas Sköldmark m.fl.

21 tisdag 14.30 
Stickcafé. Kaffe, gemenskap och andakt. Varmt 
välkommen, med eller utan handarbete!

22 onsdag 19.00 
Askonsdagen
26 söndag 10.00  
Gudstjänst. Frida Hellsing m.fl. Insamling till 
Equmeniakyrkans internationella arbete.

Mars
1 onsdag 19.00  
Nattvard i fastetid. 
2 torsdag 14.30  
Träffpunkten. Fredrik Blomqvist berättar och 
visar bilder från sina äventyr med Göran Kropp. 
Lokal: Pingstkyrkan, Kaxholmen.

5 söndag 10.00  
Nattvardsgudstjänst. Medverkande: Andreas 
Sköldmark 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 Sköldmark, Frida Hellsing och Melina Tengblad
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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

@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: John Loannidis 

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


