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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 

Pastorns tankar 
 
Dessa tankar tecknas ner första advent. Ett nytt kyrkoår har inträtt och en ny tid 
ligger framför oss. Kanske känns det inte så stor skillnad. Ni känner säkert igen 
frågan man kan få ibland efter att man fyllt år och man svarar att det är ingen 
större skillnad mot igår. Från en dag till en annan sker nog inga större förändringar 
för de flesta av oss men om man har småbarn i sin närhet så kan det märkas 
ganska stor skillnad från den ena dagen till den andra. 

Men något som gör stor skillnad är att få ta emot Jesus i sitt liv. Inte bara får man 
ett evighetshopp om att det ska komma ett nytt och bättre liv utan får också en 
annan syn på sin omgivning och de människor som finns runt om oss. Jesus säger 
i Johannesevangeliet: 

 Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er 
 skall också ni älska varandra..     Joh 13:34 

Det är en ganska enkel anvisning som Jesus ger oss, men ack så svår att efterleva. 
Det är inte svårt att hitta exempel på hur vi misslyckas med detta bud som Jesus 
gett oss. Vi pratar så ofta om att kärleken är störst och att kärlek inte förminskas 
för att man får fler att älska men ändå så kommer misslyckandet tid efter annan. 

Tänk om vi som nyårslöfte skulle rikta in oss på att göra vårt allra bästa för att älska 
de människor vi möter istället för att fokusera på något kilos övervikt eller vad vi 
nu brukar ha för löfte att bryta. Vi vet att Jesus hade sitt fokus på människor han 
mötte och att han väldigt ofta mötte människor som inte passade in i samhällsnor-
men. Han överflödade av kärlek till dessa minsta i samhället. Så låt oss alla följa 
Jesus och göra likadant. 

Allt gott 

Henrik, Pastor och föreståndare 

December 2022 - Februari 2023 
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December 

Vecka 49                                            (grupp 6) 

Måndag 5 december 

kl. 18.15 -  Scouternas Luciafest 

Söndag 11 december 

kl. 10.30 - Familjegudstjänst med Henrik  

Einarsson. 

Vecka 50                                             (grupp 1) 

Tisdag 13 december  

kl. 14.00 - Eftermiddagsfika i Kristianopels  

Församlingshem ”Juliga visor & Dragspel”. 

Torsdag 15 december  

kl. 11.00 - Andakt på Hammarbygården med 

Henrik Einarsson. 

Torsdag 15 december  

kl. 18.30 - Nattvardsgemenskap 

Söndag 18 december  

kl. 10.30 - Gudstjänst tillsammans med Vallby 

missionsförsamling. Medverkande: Martin  

Gustavsson, julsånger Anette Halldin, Göran 

Nordenberg. Skinkmacka och gröt.  

Vecka 51                                             (grupp 2) 

Tisdag 20 december  

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

Lördag 24 december - Julafton 

kl. 11.00 - Julaftonsmingel med Henrik  

Einarsson. 

Vecka 52                                             (grupp 3) 

Måndag 26 december - Annandag jul 

kl. 17.00 - Julkonsert med andakt.  

Anders Börjesson och Thomas TK Karlsson, Carl  

Gustavsson. Insamling till Yttre missionen.  

Söndag 1 januari - Nyårsdagen 

kl. 17.00 - Nyårsgudstjänst med Henrik  

Einarsson och Adam G. Nordström, nattvard. 

Januari 

Vecka 1                                                           (grupp 4) 

Fredag 6 januari - Trettondagen 

kl. 14.00 - Trettondagsfest 

Vecka 2                                              (grupp 5) 

Tisdag 10 januari 

kl. 14.00 - Eftermiddagskaffe med Ethel och 

Gerd, Henrik Einarsson. 

Fredag 13 januari 

kl. 10.00-12.00 - Liten & Stor börjar ny termin. 

Söndag 15 januari 

kl. 10.30 - Samtalsgudstjänst med Henrik  

Einarsson. 

Vecka 3                                              (grupp 6) 

Söndag 22 januari 

kl. 10.30 - Gudstjänst med Björn Pettersson. 

Vecka 4                                               (grupp 1) 

Söndag 29 januari 

kl. 10.30 - Messychurch med Henrik Einarsson. 

 

Februari 

Vecka 5                                                           (grupp 2) 

Söndag 5 februari 

kl. 10.30 - Gudstjänst med Henrik Einarsson. 

(nattvard). 

Vecka 6                                              (grupp 3) 

Söndag 12 februari  

kl. 10.30 - Gudstjänst med Henrik Einarsson. 

Vecka 7                                              (grupp 4) 

Tisdag 14 februari 

kl. 14.00 - Eftermiddagskaffe i Kristianopels  

Församlingshem.  

Söndag 19 februari  

kl. 10.30 - Församlingens Årsmöte. 

Vecka 8                                              (grupp 5) 

Söndag 26 februari  

kl. 10.30 - Sportlovssöndag. 

Vecka 9                                              (grupp 6) 

Söndag 4 mars 

kl. 10.30 - Gudstjänst med Henrik  

Einarsson. Nattvard. 

Vi samlas till bön i kyrkan alla 

måndagar kl. 14.00 

 

Familjenytt 

Den 22 oktober vigdes  

Benjamin Wellbring och  

Sofie Petersson på 

Sjöofficersmässen i  

Karlskrona. 

Vår värld är mörk och svår 
och solens ljus ej når 
att lysa där vi går. 

Ljuset kommer snart. 

Guds gåva som består 
av kärlek, den förmår 

att torka varje tår. 
Ljuset kommer snart. 

Den kärlek som blir vår 
på mörka skuggor rår, 
upplyser dunkla vrår. 
Ljuset kommer snart. 

Ett glädjebud vi får 
i hjärtats djup det når 
som gör att vi förstår; 
Ljuset kommer snart, 

Ljuset lyser klart, 
Jesus kommer snart. 

SGN//2022 

Vinterns Program 


