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Fågelmara Missionskyrka  
Besöksadress: Bofinksvägen 9, Postadress: Box 101, 373 77 Fågelmara,   

Hemsidan: equmeniakyrkan.se/fagelmara  
Pastor/Föreståndare: Henrik Einarsson 

0723-936639, henrik.einarsson@equmeniakyrkan.nu  
Församlingens Ordförande: Fredrik Bodesund, 072-96 41 900  

Församlingens plusgiro: 87 64 33-4. Equmenia Fågelmara plusgiro: 83 47 88-2  
Församlingens Swish: 123 337 57 63  -  Bokbordets Swish: 070-77 40 220 (Birger) 

Olsängsgården  
E-post: olsangsgarden@telia.com, www.olsangsgarden.se Bankgiro: 5120-4451 

Bokning: Håkan Berg 0703-652327 & Ann-Helen Berg 0708-665232 

När hösten bjuder på färg av sällan skådat slag, 

naturen lägges till ro, väntar på vårlig dag. 

I stillhet, vila och ro växer min tro på Dej. 

Låt nu Din kärlek få gro, verka i mej! 

Genom livet är Du nära, 

Du går med mej, Du finns här. 

Jag vill leva till Din ära. 

Genom varje säsong Du mej bär. 

Foto och Text: Sofie Gustavsson Nordström 

September - November 2022 

8. 
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Kladdkakan: 

175 gr. Smör 

2,5 dl. strösocker 

2 tsk vaniljsocker 

3 ägg 

2 3/4 vetemjöl 

2 äpplen 

  1. Sätt ugnen på 190 gr.  

  2. Smält smöret och låt svalna. 

  3. Blanda de torra ingredienserna. 

  4. Blanda i smöret och ägget. 

  5. Skala och riv äpplena och rör i. 

  6. Häll smeten i bröad form (23 cm). 

 

Smuldeg: 

100 gr smör 

2 dl vetemjöl 

1 dl havregryn 

1 dl strösocker 

2 msk sirap 

  7. Blanda allt till en smulig deg. 

 

Fyllning: 

5-6 äpplen 

1 msk kanel 

  8. Skala och skiva äpplena i klyftor. 

  9. Lägg dom på kladdkakan. 

 10. Pudra över med kanel. 

 11. Smula över pajdegen.  

 12. Grädda i 25-30 min.  

 
 

Häromdagen släppte värmen sitt grepp en liten stund och en försmak av hösten 

infann sig. Många tycker att det är jobbigt när sommaren går mot sitt slut. Men 

precis som i livet i övrigt kan det inte hela tiden vara fest och glädje för då mister 

livet sitt djup. Att hösten närmar sig ger också lite stadga, nu drar vardagen i gång 

med arbete och skola för många av oss och aktiviteter av olika slag börjar. För 

många blir dagar och veckor rutinartade och det infinner sig ett lugn.  

Kanske är du som jag att du har svårt att hitta den där rutinen på ett specifikt om-

råde nämligen den personliga andakten. Självklart har jag som pastor goda möj-

ligheter att utöva andakt under veckans olika dagar och gör gärna så. Men 

hemma är det inte alltid som jag prioriterar bibelläsningen och bönen. Under min 

utbildning har jag mött många olika metoder och traditioner kring det personliga 

andaktslivet men jag har fortfarande inte hittat någon som fungerar någon längre 

tid.  

Kanske är det så att jag fungerar så att jag helst ber med andra, kanske är det då 

som kontakten blir som bäst med Gud. Att den gemensamma bönen är viktig, 

liksom den enskilda, har vi många exempel på i bibeln. Det finns också många 

exempel på att det är när människor kommer tillsammans i bön som det sker sa-

ker. Därför skulle jag vilja uppmana dig att ta de tillfällen som ges i vår kyrka, i din 

hemgrupp eller hos våra vänner i andra församlingar till bön. 

 

Vidare säger jag er: Om två av er här på 

jorden kommer överens om att be om nå-

got, vad det än är. Så ska de få det av min 

Far i himlen. 

Matt 18:19 

 

Hösten är fylld av olika samlingar i vår 

kyrka, hoppas att de flesta tilltalar dig och 

att vi ses. 

Allt gott! 

 

Henrik,  

Pastor och föreståndare 

 

   

Rårörd vaniljsås, 4 port. 

2 äggulor 

2 msk strösocker 

1 msk vaniljsocker 

2 dl vispgrädde 

 

Gör så här: 

1. Vispa äggulor, strösocker och 

vaniljsocker fluffigt. 

2. Vispa grädden rätt fast. 

3. Vänd ner äggvispet i grädden 

och rör om. 

7. 2. 



 

 

För ev. ändringar i programmet, 

se predikoturen i BLT och  

Sydöstran varje fredag. 

 

 

 
September 

Vecka 36                                             (grupp 5) 

Måndag 5 september 

kl. 18.15 -  Scouterna börjar en ny termin. 

Lördag 10 september 

kl. 17.00 - Musikcafé med Dan-Inge Olsson 

och kör i Torsås Missionskyrka. 

Söndag 11 september 

Ingen Gudstjänst 

Vecka 37                                             (grupp 6) 

Tisdag 13 september  

kl. 14.00 - Eftermiddagsfika med Göran och  

Christine Andersson, Henrik Einarsson. 

Tisdag 13 september  

kl. 19.00 - Styrelsemöte 

Onsdag 14 september  

kl. 15.00 - Andakt på Mölleberg med Henrik. 

Torsdag 15 september  

kl. 18.30 - Nattvardsgemenskap 

Lördag 17 september  

kl. 10.00-12.00 - Jämjös största Barnkalas, Frikyr-

kan Jämjö. 

Söndag 18 september  

kl. 17.00 - Gudstjänst med Olof Schelin. 

Sång: Göran och Christine Andersson 

Vecka 38                                             (grupp 1) 

Torsdag 22 september  

kl. 18.30 - SJ (Syjunta) 

Lördag 24 september  

kl. 09.00 - Städdag av kyrkan. 

Söndag 25 september  

kl. 10.30 - Gudstjänst med Martin Gustafsson. 

Vecka 39                                             (grupp 2) 

Tidag 27 september  

kl. 19.00 - Seminarium ”Att ge tron vidare”. 

Torsdag 29 september  

kl. 19.00 - ”Om bönerna tar slut?” En kväll om 

krisberedskap. 

 
Oktober 

Vecka 39 (forts.)                                                 (grupp 2) 

Söndag 2 oktober 

kl. 10.30 - Gudstjänst med Henrik Einarsson. 

Nattvard. Sång: Anders Börjesson. 

Vecka 40                                            (grupp 3) 

Torsdag 6 september  

kl. 18.30 - SJ (Syjunta) 

Söndag 9 oktober 

kl. 10.30 - Gudstjänst med Christer Söderholm. 

Bön och Offerdag för Equmenia. 

Vecka 41                                             (grupp 4) 

Tisdag 11 oktober 

kl. 14.00 - Eftermiddagskaffe i Kristianopels 

Församlingshem.  

Torsdag 13 oktober  

kl. 18.30 - Nattvardsgemenskap 

Söndag 16 oktober  

kl. 10.30 - Gudstjänst med Anders Börjesson. 

Vecka 42                                            (grupp 5) 

Torsdag 20 september  

kl. 18.30 - SJ (Syjunta) 

21-23 oktober  

HÖSTGLÖD med JKS (se separat annonsering). 

Vecka 43                                            (grupp 6) 

Tisdag 25 oktober  

kl. 19.00 - Seminarium ”Att ge tron vidare”. 

Söndag 30 oktober  

kl. 10.30 - Gudstjänst med Henrik Einarsson. 

Sång: Göran och Christine Andersson. 

 
November 

Vecka 43 (forts.)                                                  (grupp 1) 

Söndag 6 november 

kl. 10.30 - Gudstjänst med Henrik Einarsson. 

Sång: Robert och Anna Månsson. 

Vecka 44                                            (grupp 2) 

Tisdag 8 november 

kl. 14.00 - Eftermiddagsfika med Victoria och 

Toye, Henrik Einarsson. 

Torsdag 10 november  

kl. 18.30 - SJ (Syjunta) 

Söndag 13 november 

kl. 10.30 - Gudstjänst med Pernilla Bergström. 

Vecka 45                                            (grupp 3) 

Torsdag 17 november 

kl. 18.30 - Nattvardsgemenskap.  

Lördag 19 november  

kl. 17.00 - Missionsauktion, utropare Anders 

Börjesson. 

Söndag 20 november  

Ingen Gudstjänst 

Vecka 46                                            (grupp 4) 

Torsdag 24 november  

kl. 18.30 - SJ (Syjunta) 

Söndag 27 november  

Adventsgudstjänst med Henrik Einarsson. 

Sång: Adventskören med Christine Andersson 

Vecka 47                                            (grupp 5) 

Tisdag 29 november  

kl. 19.00 - Seminarium ”Att ge tron vidare”. 

Söndag 4 december 

kl. 10.30 - Gudstjänst med Henrik  

Einarsson. Nattvard. 

Detta händer 

varje vecka! 

Måndagar kl. 14.00 Bön 

Måndagar kl. 18.15 Scouterna 

Fredagar kl. 10.00 Liten & Stor 

Fredagar kl. 18.30  Tonår 

Jesaja 41:10 

För kännedom: 

Pastorn är tjänstledig  

17-25 september. 

4. 5. 



 

 

Kari Jobe och Cody Carnes låt ”The Blessing” har spridit sig över hela värl-

den som en tröst under Pandemin. Den har även översatts till svenska och 

sjungits in av Jeanette Alfredsson och Johan Åsgärde. Titta gärna på 

Youtube där flera församlingar gått ihop och gjort en ihopklippt version 

som är helt klart sevärd! 

 

VÄLSIGNELSEN (The Blessing) 

 

Herren välsigne  

och bevare dig. 

Låte sitt ansikte lysa  

med nåd över dig. 

Herren vände sitt ansikte  

till dig med frid. 

 

Amen, amen, amen 

 

Herrens nåd må vara med dig 

genom tusen gen(e)rationer. 

Din familj och dina barn 

och deras barn och deras barn. 

Herren själv må gå framför dig 

även bakom och bredvid dig, 

Runtomkring dig och inom dig. 

Han är med dig, Han är med dig. 

 

 

Gudstjänster 

Varje vecka, oftast på söndagen kl 10,30, 

så inbjuder vi till gudstjänst. Det är sam-

lingar där alla är välkomna och där vi ge-

mensamt söker andlig näring, tröst och 

kraft. Vi ber, sjunger och tar del av under-

visning med Bibeln som grund.  

Hemgrupperna 

Till hemgrupperna möts vi kontinuerligt 

hemma hos varandra för att samtala om 

tron och livet, be, läsa bibeln och fika. 

Hemgruppen blir ofta en plats som hjälper 

oss att förankra tron i vardagen. Hem-

grupperna är öppna för alla som önskar 

fördjupa sig i tron på Kristus. Vid frågor 

kontakta Martin Gustavsson, tel 070-

6839682.  

Bön 

Vi samlas till bön varje måndag kl. 14:00 

och avslutar med fika efteråt.  

Eftermiddagsfika 

Eftermiddagskaffe, eller dagledigträff som 

den också kallas, är en samling en gång i 

månaden som alternerar mellan Fågel-

mara Missionskyrka och Kristianopels För-

samlingshem. Daglediga och pensionärer 

träffas för att ta del av varierande program 

bestående av sång och musik. Efteråt är 

det samling i träffpunkten där vi fikar och 

har en stunds trevlig samvaro tillsammans.  

Syjuntan 

SJ är förkortningen till Syjunta och en 

samling för oss som tycker det är kul att 

bara träffas. Man tar själv med sig det 

man vill pyssla med. SJ startar 22/9 och 

träffas därefter varannan torsdag kl 18,30 

(jämna veckor). Vid frågor kontakta Bir-

gitta Johansson, tel 070-6602585.  

Tonår 

För dig som är 12 är och uppåt. Välkom-

men hit för att umgås, snacka om livet, ha 

kul tillsammans och fika. Vi träffas de flesta 

fredagar i kyrkan kl 18,30. Vid frågor, kon-

takta Henrik Einarsson, tel 072-3936639.  

Scouterna 

Scouterna träffas varje måndag kl. 18.15-

19.30 och hittar på kul saker både ute och 

inne. Vid frågor kontakta Birgitta Johans-

son, tel 070-6602585, Anders Olausson, 

070-8650689 eller Anette Halldin, tel 0733

-625540  

Liten & Stor 

För barn 0-5 år tillsammans med någon 

vuxen. Vi leker, pratar, fikar och umgås. 

Drop-in fredagar kl 10-12. Vid frågor kon-

takta Marie Thörewik, tel 070-6802678.  

Familjenytt 

Den 20/8 2022 vigdes Tommy Johansson och Maja Pantzar i Kristianopels kyrka.  

 

I din utgång och din ingång, 

i din medgång och din motgång, 

när det mörknar, när det ljusnar, 

Han är för dig, Han är för dig. 

 

Han är för dig, Han är för dig. 

Han är för dig, Han är för dig. 

Han är för dig, Han är för dig. 

Han är för dig, Han är för dig.  

6. 3. 


