
Gud bor överallt, men ibland behöver vi  
finna en plats där vi kan samla våra tankar 
och känna stillhet och ro. Vi kan också  
behöva en plats där vi kan dela glädje och 
sorg med varandra och med Gud. 
 Equmeniakyrkan vill vara en sådan plats 
där du, vem du än är och var du än kommer 
ifrån kan känna dig välkommen.
 Gudstjänsten inbjuder till möten mellan 
Gud och människan. Liten som stor, gammal 
som ung, alla får vi vara med. 
 Nattvarden erbjuds åt alla som vill söka 
gemenskap med Jesus Kristus. En gång i 
månaden firas nattvard i samband med guds-
tjänst i Equmeniakyrkan.

– en kyrka för hela livet –
Equmeniakyrkans församling i Furulund är en 
församling där hela livet får rymmas i vardagen så 
som i fest och sorg. Församlingen träffas nästan alla 
söndagar om året för att fira Gudstjänst eller för 
gemenskap och andakt.  
 Under veckodagarna hålls verksamhet för både 
barn och ungdomar, daglediga och äldre.  
 Utöver vår vanliga verksamhet, vill vi vara en för-
samling som finns med i livets olika skiften, både i 
början, mitt i och i slutet av livet.

Dop 
I Equmeniakyrkan lever två traditioner av dop sida 
vid sida: barndop och troendedop. Som förälder kan 
du också bära fram ditt barn till en välsignelseakt. 

Vigsel
Bröllop tillhör livets höjdpunkter. 
Equmeniakyrkan är öppen för dem som vill vigas här. 

Begravning
Equmeniakyrkan finns också till för de svåra stun-
derna. Begravningsgudstjänst och minnesstund är 
något vi kan hjälpa till med.

Samtal och själavård
Ibland i livet kan man behöva få 
samtala med någon, då är enskilda 
samtal en tillgång. Församlingens 
pastor Maria Movitz Rydhé finns 
tillgänglig för samtal.
Kontakt för samtal sker antingen 
via: 072-445 76 17 eller  
maria.movitz-rydhé@equmeniakyrkan.nu

KonfaS
KonfaS är Equmeniakyrkans konfirmations under-
visning som sker i hela regionen. KonfaS är både 
lokalt och regionalt. KonfaS-undervisningen sker 
främst lokalt i Furulund och hålls på vårterminen. 
Undervisningen rymmer frågor om livet, tro, 
kyrkan och bibeln.
 KonfaS-året består även av helgläger och ett 
sommarläger med KonfaS-grupper från hela 
regionen.

Xtend
Xtend är verksamhet riktad mot ungdomar som är 
15-18 år. Verksamheten kan ses som en fortsättning 
av KonfaS, men kräver inte att man ska ha gått 
KonfaS i Equmeniakyrkan. Xtend är tillfällen för 
ungdomar att fördjupa sig, lära om och växa i den 
kristna tron. Xtend-verksamheten i Furulund består 
bland annat av regionala helger med andra ung-
domar från region syd samt lokala bibelstudium. 

Stickcafé Raggsockan
Varje måndag kl 14 träffas Raggsockan, det är ett 
stickcafé som har gemenskapen i centrum. Här är 
du välkommen både för att handarbeta eller bara 
träffas för en stunds gemenskap.

Bibelstudium
Vi tror och litar på bibeln som Guds ord. Bibel-
studierna är ett tillfälle att kunna diskutera vad det 
innebär för oss, samt att fördjupa oss i specifika 
bibelböcker och texter för att bättre kunna förstå 
hur vi kan tolka dem i dagens samhälle och 
kontext.
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Equmenia är en gemenskap för och med barn 
och unga. Vi erbjuder en varm och trygg 
miljö, där alla kan få vara sig själva och känna 
sig som hemma. Med utgångspunkt i den 
kristna tron vill vi vara med och forma en 
bättre värld.

Scout 
För alla från 7 år och uppåt. Här sysslar vi 
med friluftsliv, hantverk, pyssel, hajker, läger, 
kamratskap och lek. Allt med en kristen 
värdering i botten.

Tonår
Tonåringarna träffas oftast på fredagskvällarna 
kl 19 i Equmeniakyrkan. 

Program och kontaktuppgifter till ledare för 
Scout och Tonår finns på hemsidan, 
www.smu-kavlinge.com.
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– en kyrka för alla –

Equmeniakyrkans
församling i Furulund

www.smu-kavlinge.com

Församlingens ekonomi
Församlingens ekonomi baseras helt på frivilliga 
gåvor, kyrkoavgift och kollekter. Du kan med din 
kyrkoavgift välja att stödja Equmeniakyrkans 
arbete i Kävlinge kommun oavsett om du är 
medlem eller ej.

Scout och tonårsarbetets ekonomi
Loppmarknad
equmenia i Furulund har en årlig loppmarknad 
(SMU loppis) i maj månad för att finansiera 
vår barn- och ungdomsverksamhet i Equmenia-
kyrkan. Det går bra att skänka saker under hela 
året till loppmarknaden. 
 Att återanvända och ta till vara på saker och 
ting är en miljöfråga samtidigt som det ger ett 
ekonomiskt stöd till barn och ungdomsverk-
samheten. 
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