
Equmeniakyrkans församling i Furulund

Parkgatan 5, 244 62 Furulund

SMU i Kävlinge-Furulund-en del av

FURULUND
Program för Juni - Augusti 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.

Equmeniakyrkans församling i Furulund
Parkgatan 5, 244 62 Furulund
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Scoutgrupperna och 
Tonårsgruppen

Under sommaren gör grupperna uppehåll med den 
vanliga veckoverksamheten för att åka på läger.
 Veckoverksamheten startar på nytt i slutet av 
augusti.
 Alla är välkomna till grillkvällarna vi har i 
kyrkans trädgård under sommaren.



   Juni
Vecka 22 
Sönd 5 11.00 Gudstjänst med nattvardsfirande, Den Heliga Anden,  
   Maria Movitz Rydhé
Vecka 23 
Månd 6  Församlingsutfärd till Bibelns värld
Lörd 11 10.00 Städdag i kyrkan
Sönd 12 11.00 Gudstjänst, Gud - Fadern, Sonen och Anden,    
   Mia Ericsson 

Vecka 24
Månd 13 14.00 Raggsockan 
Sönd 19 18.00 Andakt och grillkväll, Vårt dop 

Vecka 25
Sönd 26 18.00 Andakt och grillkväll, Den högstes profet.
   Maria Movitz Rydhé 

   Juli
Vecka 28
Sönd 17 18.00 Andakt och grillkväll, Sänd mig 

Vecka 29
Sönd 24 18.00 Andakt och        
   grillkväll,         
   Efterföljelse

Vecka 30 
Sönd 31 18.00 Andakt och        
   grillkväll,         
   Jesus förhärligad

   Augusti
Vecka 31
Sönd 7 18.00 Andakt och grillkväll, Andlig klarsyn 

Vecka 32
Sönd 14 18.00 Andakt och grillkväll, Goda förvaltare.
   Maria Movitz Rydhé

Vecka 33
Sönd 21 18.00 Andakt och grillkväll, Nådens gåvor
   Maria Movitz Rydhé

Vecka 34 
Månd 22 14.00 Raggsockan 
Sönd 28 11.00 Gudstjänst med nattvardsfirande, Tro och liv,   
   Maria Movitz Rydhé

Vecka 35
Månd 29 14.00 Raggsockan

   

   September
Sönd 4 11.00 Gudstjänst, Frfihet i Kristus,     
   Viveca Selander 

Vecka 36 
Månd 5 14.00 Raggsockan 
Sönd 11 11.00 Gudstjänst, Medmänniskan,     
   Maria Movitz Rydhé  
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Pastorn har ordet
Gräset är grönt
Haren skuttar framåt snabbt
Blir mat åt räven

”Fomo”- fear of missing out, rädsla att missa något. 

Vad är det som driver oss? Jag har haft en tendens, speciellt under våren 
och sommaren. Att haka på allt; grillkvällar, vollybollhäng, dagar på stran-
den och sena kvällar på stan. Det har varit till den graden att jag periodvis 
knappt har varit hemma, och om jag var hemma så var det för att byta om 
och fräscha till mig inför nästa grej. Eller för att grillen redan var tänd på 
min altan, och jag stresstädade lägenheten för att vännerna var på ingång 
när som. 
 Jag var och är haren som snabbt skuttar genom det gröna gräset, och rä-
ven, ja, det är ”fomo”. Den som äter upp mig, den som får mig att kasta mig 
emellan saker. För tänk om jag skulle missa något. Den får mig att missa att 
det gröna gräset jag så snabbt skuttar över, livet, kan vara en plats för vila. 
Men bara om jag stannar. 
 I Psalm 23 om den gode herden, står det; ”Herren är min herde, mig skall 
inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där 
jag finner ro.” Livet är inte tänkt att vara något vi rusar igenom, i jakten 
på livet själv. Vi behöver inte låta ”fomo”, rädslan att missa något, vara det 
som driver, stressa och får oss att rusa över de gröna ängarna i rädsla för att 
missa något. Vi får i stället inse att de gröna ängarna är en viloplats för oss, 
där vi får stanna till och andas. Livet består trots allt inte enbart av gröna 
fält, det vet vi alla. Där av är de så viktigt att när vi passerar dem, inse att 
här kan jag stanna, och verkligen leva. Min önskan inför denna sommar är 
att du ska kunna få stanna till och vila, få njuta av det som livet ger.

Gräset är grönt
Haren skuttar framåt snabbt
Stannar, stilla, tystnad

Frid och Glad sommar!
Maria Movitz Rydhé
      

Städdag i kyrkan
Lördagen den 11 juni 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.

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.

Grillkvällar
Under sommaren samlas vi kl 18.00 på sönadskvällarna till andakt,  
grillning och gemenskap. Du tar själv med dig vad du vill grilla. Kyrkan 
ansvarar för att grillen är tänd samt att kaffet och teet är lagat.

Pastorns semester
Vår pastor Maria har semester från den 9 juli till den 7 augusti.

Församlingsutfärd
På nationaldagen den 6 juni åker vi på församlingsutfärd. Vi åker till 
Bibelns värld utanför Ängelholm. Här får vi uppleva en miniatyrmodell 
av Jerusalem och följa med på en guidad tur i modellstaden och lyssna till 
några av Bibelns händelser som utspelades där.
 Efter det är det dags för att smaka på linssoppa och libabröd, mat från 
Bibelns tid. Sedan samlas vi på nytt för att ta del av stallet i Betlehem, 
Korset på Golgata och graven.

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


