
Equmeniakyrkans församling i Furulund

Parkgatan 5, 244 62 Furulund

SMU i Kävlinge-Furulund-en del av

FURULUND
Program för December 2022 - Februari 2023

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

Vi önskar dig 
en fridfull jul 
och ett 
välsignat 2023

Foto: Mia Ericsson



   December
Vecka 48 
Sönd 4 18.00 Musikgudstjänst, Maria Movitz Rydhé,    
    Kävlinge Brassband

Vecka 49
Månd 5 14.00 Raggsockan 
Torsd 8 14.00 Bibelstudium, Apostlagärningarna
Sönd 11 11.00 Gudstjänst, Bana väg för Herren, Maria Movitz Rydhé 
    Jullunch
Vecka 50
Sönd 18 11.00	 Gudstjänst	med	nattvardsfirande,	Herrens moder,   
    Maria Movitz Rydhé      
    Kollekt till Mission i andra länder

Vecka 51
Julafton  10.00 Julbön
Juldagen  11.00 Gudstjänst, Västerkyrkan, Lund

   Januari 2023
Vecka 52
Nyårsd.   11.00 Gudstjänst, Västerkyrkan, Lund

Vecka 1 
Tisd 3 18.00 Ukrainaafton
Sönd 8 11.00 Gudstjänst	med	nattvardsfirande,	Jesu dop,    
    Maria Movitz Rydhé

Vecka 2 
Månd 9 14.00 Raggsockan 
Sönd 15 11.00 Gudstjänst, Livets källa, Ola Ericsson

Vecka 3
Månd 16 14.00 Raggsockan 
Sönd 22 11.00 Gudstjänst, Jesus skapar tro, Maria Movitz Rydhé

  13.00 Gemenskapsdag med fokus på framtiden
Vecka 4
Månd 23 14.00 Raggsockan 
Onsd 25 20.00 SMU equmenia Kävlinge-Furulund, årsmöte
Sönd 29 11.00	 Gudstjänst	med	nattvardsfirande,	Jesus är vårt hopp,  
    Charlotte Thaarup
Vecka 5 
Månd 30 14.00 Raggsockan 

   Februari
Sönd 5 11.00 Gudstjänst, Uppenbarelsens ljus, Maria Movitz Rydhé  
  12.15 Kyrklunch        
  13.00 Församlingens årsmöte

Vecka 6
Månd 6 14.00 Raggsockan 
Sönd 12 11.00 Gudstjänst, Det levande ordet, Håkan Nilsson

Vecka 7
Månd 13 14.00 Raggsockan 
Sönd 19 ??.00	 Gudstjänst	med	nattvardsfirande,	Kärlekens väg,   
    Maria Movitz Rydhé

Vecka 8
Månd 20 14.00 Raggsockan 
Sönd 26 18.00 Musikgudstjänst, Prövningens stund,     
    Hanna Linneby, Maria Movitz Rydhé

Vecka 9
Månd 27 14.00 Raggsockan

    Mars 
Sönd 5 11.00 Gudstjänst, Den kämpande tron, Maria Movitz Rydhé



Pastorn har ordet
Jag vet inte hur du är när det gäller julpynt, men jag är väldigt sparsam med det. 
Jag har dock några få saker som alltid kommer fram vid adventstid, och det ena är 
en lite julkrubba i trä som i år fi ck sin plats i bokhyllan. 
 Den där julkrubban, har titt som tätt varit utgångspunkten för mina tankar den 
senaste tiden. För julkrubban visar ett delande av de få resurserna som är tillgäng-
liga. Framför allt så har jag funderat på hur djuren i stallet den där natten tänkte 
kring att deras hem blev invaderat av människor, och blev tvungna att dela utrym-
me med en liten familj, en kvinna som ska föda, och en skrikande bebis. Inte nog 
med det, så fi ck de även stå ut med att den lilla gossen fi ck besök (i deras stall) av 
både en högljudd änglakör och främmande herdar. 
 Jag tänker faktiskt att djuren inte hade något problem alls med situationen som 
uppstod i deras stall. Kanske är jag naiv, men jag tänker att djuren i stallet kanske 
var de första som förstod vad som hände i stallet den natten. Att Jesus, den skri-
kande bebisen, var den frälsningen hela skapelsen väntade på, och att Hans rike 
var ett rike av ett annat slag. Ett rike som är byggt på nåd och kärlek, omsorg och 
öppenhet. Ett rike som bryter ner gränser istället för att bygga murar, ett rike som 
älskar livet till den graden att det är värt att släppa taget om att ”mig, mitt, mina” 
är det viktigaste, och istället få syn på det överfl öd vi har. Ett rike där vårt överfl öd 
får bli något vi delar med den utsatte, den försvarslöse, den fattige, den sårade och 
den hemlöse. 
 Jag tror att djuren i stallet fi ck syn på sitt överfl öd, och i den situationen så tog 
kärleken vid, de kunde låta den skrikande bebisen få ha deras krubba som säng. 
Ibland är vårt överfl öd inte stort, det kanske inte är materiellt, det kan vara i form 
av tid och energi. Men det kan vara det som förändrar en annan människas liv. 
Min bön denna adventstiden, är att jag, du och vårt samhälle ska vara lite mer som 
djuren i stallet. Att vi ska kunna släppa det hårda taget om vårt överfl öd, att vi ska 
få vara givmilda, och låta Guds kärlek få vara det som präglar oss i mötet med 
både människor och hela skapelsen. 

Maria Movitz Rydhé
      

”Raststället” flyttar till nya lokaler
Verksamheten på second hand aff ären ”Raststället” tillsammans med 
Svenska Kyrkan fortsätter men i andra lokaler. Den 17 december är sista 
dagen i de nuvarande lokalerna
 I januari/februari öppnar vi verksamheten i de nya lokalerna på 
Grönegatan 1 i Furulund.

Stickcaféet ”Raggsockan”
På Raggsockan träff as vi för en stunds gemenskap 
varje måndag. Här hjälper vi varandra med att läsa 
stickmönster eller samtala om små och stora saker. Vi 
får också tid för en kopp kaff e eller te och en kaka.
 Alla är välkomna till en trevlig gemenskap med eller 
utan handarbete. 
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Årsmöte
Onsdagen den 25 januari kl 20.00 har SMU equmenia i Kävlinge-
Furulund sitt årsmöte.

Equmeniakyrkans församling i Furulund har årsmöte söndagen den 
5 februari kl 13.00

Ukrainaafton
Tisdagen den 3 januari kl 18.00 får vi besök av en volontär från Ukraina 
som berättar om det svåra livet i Ukraina och de behov som vi kan hjälpa 
till med. Mer information kommer längre fram.
 En liten reservation för att det kanske inte kan genomföras på grund av 
omständigheter som vi inte känner till nu.

Julens samlingar
Julafton har vi julbön klockan 10.00 i vår kyrka.
Juldagens och Nyårsdagens gudstjänster fi rar vi i Västerkyrkan i Lund


