
Equmeniakyrkans församling i Furulund

Parkgatan 5, 244 62 Furulund

SMU i Kävlinge-Furulund-en del av

FURULUND
Program för Mars-Maj 2022

Equmeniakyrkan och SMU-gården
Parkgatan 5, 244 62 Furulund. www.equmeniakyrkan.se/furulund

Pastor Maria Movitz Rydhé 072-445 76 17
Ordf. församlingen Ola Ericsson 0706-43 08 65
Ordf. SMU-equmenia David Höst  0705-31 63 73
Kontakt Kävlinge Brassband Krister Petersson 0735-95 80 82
Raststället Secondhandbutiken 046-62 850

Församlingen Bankgiro 727-7379
Församlingen Swish 123 671 36 22
SMU-equmenia Bankgiro 5593-6355
SMU-equmenia Swish 123 174 50 25
Kävlinge Brassband Bankgiro 5796-2094

www.smu-kavlinge.com

Hemsida för Equmeniakyrkan i Furulund
Titta in på församlingens hemsida. 
Den finns på www.equmeniakyrkan.se/furulund 
 Här hittar du aktuellt programblad med notiser om en del samlingar. 
Det finns också lite notiser om vad som hänt den senaste tiden i både 
församlingens och SMU:s verksamhet.

Scoutgrupperna träffas varje onsdag 18.30 - 19.45 i 
Equmeniakyrkans scoutlokaler.
Spårare  7-9 år
Upptäckare  10-12 år
Äventyrare  12-15 år
Titta gärna in på www.smu-kavlinge.com

Tonårsgruppen
Tonårsgruppen träffas på fredagar i Furulund.
Titta in på hemsidan för mer information. www.smu-kavlinge.com

Equmeniakyrkans församling i Furulund
Parkgatan 5, 244 62 Furulund



   Mars
Vecka 9
Fred 4 12.00 Världsböndagen
Sönd 6 11.00 Gudstjänst, Prövningens stund, Maria Movitz Rydhé

Vecka 10 
Månd 7 14.00 Raggsockan
Sönd 13 11.00 Gudstjänst, Den kämpande tron,     
   Kollekt till Pastors- och Diakonutbildning 

Vecka 11
Månd 14 14.00 Raggsockan
Sönd 20 11.00	 Gudstjänst	med	nattvardsfirande,		 	 	 	
   Kampen mot ondskan,  

Vecka 12 
Månd 21 14.00 Raggsockan
Sönd 27 11.00 Gudstjänst, Guds mäktiga verk,  

Vecka 13
Månd 28 14.00 Raggsockan

   April
Sönd 3 11.00	 Gudstjänst	med	nattvardsfirande,		 	 	 	
   Försonaren, Maria Movitz Rydhé, Charlotte Taarup  
   Välkomnande av Maria som församlingens pastor 

Vecka 14 
Månd 4 14.00 Raggsockan
Sönd 10 11.00 Gudstjänst, Vägen till korset, Maria Movitz Rydhé 

Vecka 15
Månd 11 14.00 Raggsockan
Torsd 14 18.00 Getsemanestund	med	nattvardsfirande		 	 	
   Maria Movitz Rydhé
Sönd 17 11.00 Påskgudstjänst, Kristus är uppstånden,     
   Maria Movitz Rydhé

Vecka 16
Sönd 24 11.00 Gudstjänst, Påskens vittnen     
   Kollekt till Nationell insamling 

Vecka 17 
Månd 25 14.00 Raggsockan

   Maj
Sönd 1 11.00 Gudstjänst	med	nattvardsfirande,	Den gode herden,  
   Maria Movitz Rydhé  

Vecka 18 
Månd 2 14.00 Raggsockan
Sönd 8 11.00 Gudstjänst, Vägen till livet,     

Vecka 19
Månd 9 14.00 Raggsockan
Lörd 14 13.00 SMU-scouternas Loppmarknad
Sönd 15 10.00 Gudstjänst, Att växa i tro, Maria Movitz Rydhé
  13.00 SMU-scouternas Loppmarknad

Vecka 20
Månd 16 14.00 Raggsockan
Sönd 22 11.00	 Gudstjänst	med	nattvardsfirande,		 	 	 	
   Bönen, Maria Movitz Rydhé, Kävlinge Brassband
Vecka 21 
Månd 23 14.00 Raggsockan
Sönd 29 11.00 Gudstjänst, Hjälparen kommer, Pelle Martinsson

Vecka 22 
Månd 30 14.00 Raggsockan

   Juni
Sönd 5 11.00 Gudstjänst	med	nattvardsfirande,	Den Heliga Anden,  
   Maria Movitz Rydhé
Vecka 23 

Månd 6  Församlingsutfärd  



Loppmarknad 14-15 maj
Det är dags för årts Loppmarknad.

Lördagen den 14 maj kl 13.00 
släpper vi repet för vår årliga 
Loppmarknad.
Kl 14.30 blir det auktion på en del 
fina prylar.

Söndagen den 15 maj kl 13.00 
öppnar vi på nytt vår Loppmarknad 
med en hel del nypåfyllda saker.

 Våra loppisbord är välfyllda som vanligt. I år är det extra mycket textil, 
kläder och böcker.
 Under båda dagarna finns det servering av kaffe, te, kakor, smörgås och 
korv.
 Loppmarknaden har vi till förmån för vårt scout- och tonårsarbete.

Pastorn har ordet
Hej!

Mitt namn är Maria Movitz Rydhé, och jag är nyanställd pastor och före-
ståndare i Equmeniakyrkan Furulund sedan början av februari. När jag satte 
mig ner för att skriva denna text och hälsning, var min tanke på hur våren 
är på väg. Hur hoppfullt det är när tystnaden av hösten och vintern bryts 
och ersätts av fågelsång. Jag hade tänkt att skriva hur min själ ville stämma 
in i fågelsången av glädje över att våren är på väg, av glädje av att få se hur 
naturen kommer till liv, och hur hoppfull jag är över den kommande tiden i 
församlingen nu när Covid-restriktionerna är släppta och vi har en vår med 
härlig gemenskap och verksamhet framför oss, så som loppisen i maj. 
 Men så hände det ofattbara. Tystnaden av fred, den tystnad som är så ro-
givande som vi aldrig önskar ska störas. Blev just störd. Störd utav kriget i 
Ukraina, och mitt hjärta brast. Min själ blev bedrövad över vad vi kan läsa, 
höra och se i media om vad som sker i Ukraina. Jag tänker att många av er 
känner samma sak som jag. Men det som sker i Ukraina ska inte hindra oss 
att uppskatta det som sker runt oss, hur våren blommar, och hur vi har fått 
börja återgå till ett mer normalt liv efter pandemin.
 Min önskan är att kriget inte ska förstöra och tysta vår glädje över att 
våren är på väg. Att den inte ska förta det som ger oss glädje i livet och till-
varon. För vi behöver just det extra mycket nu för att orka med det tunga. 
Så även om vi är berövade över situationen, får vi glädjas, vara hoppfulla 
och se framåt. Vi får även hjälpa varandra, när det känns tungt, att påminna 
om det som är fint och det vi får glädjas över.
 Vi kommer bära med oss situationen i våra tankar och förböner, både i 
våra gudstjänster och samlingar. Och jag vill uppmuntra dig som kan och 
har möjlighet, var med och stötta de utsatta genom att sända hjälp i form av 
förnödenheter och pengar. Men jag vill även uppmuntra till att ta emot de 
flyktingar som kommer med öppna armar, visa dem kärlek och omsorg. 

      Frid
      Maria Movitz Rydhé

Raststället
Verksamheten tillsammans med Svenska Kyrkan på Raststället fortsätter. 
Det kommer en hel del människor varje dag. Många kommer för att fynda 
bland alla kläder och saker som finns där till otroligt låga priser, men 
många sitter ner en kort eller längre stund för att prata och koppla av. 
Raststället är just ett ”rastställe” för många.

Stickcaféet ”Raggsockan”
På Raggsockan träffas vi för en stunds gemenskap 
varaje måndag. Här hjälper vi varandra med att läsa 
stickmönster eller samtala om små och stora saker. Vi 
får också tid för en kopp kaffe eller te och en kaka.
 Alla är välkomna till en trevlig gemenskap med eller 
utan handarbete. 



Medlemsskap
Vill du bli medlem i vår Equmeniaförsamling? Församlingen erbjuder 
medlemskap och gemenskap till var och en som vill tro på Jesus Kristus 
och bekänna honom som Herre och Frälsare.
 Tala med vår pastor, Maria Movitz Rydhé om medlemskap.

Gåvor via autogiro
Du kan stödja församlingens arbete med en månatlig gåva.
 Kontonummret som gäller vid autogiro till Equmeniakyrkan i Furulund 
är: 8313-9, 73 966 217-9 Tack för din gåva.

Samtal
Önskar du samtal om tro och livsfrågor?
Tala med vår pastor, Maria Movitz Rydhé. 

Städdag i kyrkan
Lördagen den 30 maj samlas vi till gemenskap kring vår kyrkas underhåll. 
Vi börjar kl 10.00 med fika och därefter tar vi itu med olika praktiska saker 
för att få vår kyrka fin och inbjudande.

Vänner i Kristus!
Det är svårt att ta in att när jag skriver detta invaderas Ukraina. Ryska 
trupper är just nu på väg in i Kiev och det utspelas ett krig i Europa. Krig. 
Med allt vad det innebär av lidande, oro och risk för eskalering. Barn, unga, 
vuxna och gamla som lider. Via olika kanaler har Equmeniakyrkan fördömt 
invasionen och uppmanat till bön för Ukraina, bland annat genom de olika 
konfessionella och ekumeniska organ som vi är medlemmar av. Nedan 
finns länkar i urval till en del av dessa sidor.
 Jag har också via mail kontaktat ledare för Baptistunionen och Meto-
distkyrkan i Ukraina och uttryck vårt deltagande och berättat att vi ber för 
dem i denna fruktansvärda situation. Det pågår även samtal inom flera av 
de internationella organisationer vi är med i om hur vi kan hjälpa till, och 
det kommer dessutom finnas behov i Ukrainas grannländer för att hantera 
flyktingströmmen. Därför öppnar vi vårt katastrofkonto för bidrag när det 
gäller kriget i Ukraina.

Katastroffonden
Vill du och din församling vara med och bidra, så använder vi vårt 
bankgiro 900-3286 eller swishar till 9003286. Märk gåvan Ukraina.

Bön
Det är lätt att känna sig maktlös i en situation som denna men det finns 
det vi kan göra och som görs, till exempel genom nämnda organisationer. 
Dessutom kan vi be! Det är en stor och viktig uppgift för oss i dessa tider. 
Därför vill jag uppmana dig att be, ensam – i familjen – i församlingen och 
i de sammanhang du finns. 

 Lasse Svensson
 kyrkoledare för Equmeniakyrkan i Sverige

Förrättningar
När det är aktuellt med dop eller vigsel eller begravning då 
har du möjlighet att få hjälp med detta i Equmeniakyrkan.

Församlingsutfärd
På nationaldagen den 6 juni planerar vi för en församlingsutfärd. Mer 
information kommer längre fram.


