
Equmeniakyrkans församling i Furulund

Parkgatan 5, 244 62 Furulund

SMU i Kävlinge-Furulund-en del av

FURULUND
Program för Mars - Maj 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 fi nns på www.equmeniakyrkan.se/furulund 
 Här hittar du aktuellt programblad med notiser om en del samlingar. 
Det fi nns också lite notiser om vad som hänt den senaste tiden i både 
församlingens och SMU:s verksamhet.

Scoutgrupperna träff as 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 träff as 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 3 12.00 Världsböndagsgudstjänst, Kävlinge gamla kyrka,   
  13.00 Sopplunch på Församlingsgården Kävlinge
Sönd 5 11.00 Gudstjänst, Den kämpande tron, Maria Movitz Rydhé  
    Kollekt till Pastors- och Diakonutbildning

Vecka 10
Månd 6 14.00 Raggsockan 
Sönd 12 16.00	 Tänk	om	Gud	finns	...,	Maria Movitz Rydhé med flera 

Vecka 11
Månd 13 14.00 Raggsockan 
Sönd 19 11.00	 Gudstjänst	med	nattvardsfirande,	Livets bröd,   
    Hillevi Jönsson       
Vecka 12
Månd 20 14.00 Raggsockan 
Sönd  26 11.00 Gudstjänst, Guds mäktiga verk,      
    Maria Movitz Rydhé
    Församlingsmöte efter gudstjänsten
Vecka 13
Månd 27 14.00 Raggsockan

   April
Sönd 2  11.00 Gudstjänst, Vägen till korset, Maria Movitz Rydhé
    Kävlinge Brassand

Vecka 14 
Månd 3 14.00 Raggsockan
Torsd  6 18.00 Nattvardsfirande, Maria Movitz Rydhé
Påskd 9 11.00 Gudstjänst	med	nattvardsfirande,		 	 	 	
    Kristus är uppstånden, Maria Movitz Rydhé

Vecka 15
Månd 10 14.00 Raggsockan
Tisd 11 18.30 Bibelstudium, ”Skapelsen”, Maria Movitz Rydhé
Sönd 16 11.00 Gudstjänst, Påskens vittnen, Viveca Selander

Vecka 16
Månd 17 14.00 Raggsockan 
Sönd 23 11.00	 Gudstjänst	med	nattvardsfirande,	Den gode herden,   
    Maria Movitz Rydhé
Vecka 17
Månd 24 14.00 Raggsockan 
Sönd 30 11.00 Familjegudstjänst, Vägen till livet, Ola Ericsson

   Maj
Vecka 18 
Månd 1 14.00 Raggsockan 
Sönd 7 11.00 Gudstjänst, Att växa i tro,      
    Mia Ericsson  

Vecka 19
Månd 8 14.00 Raggsockan 
Tisd 9 18.30 Bibelstudium, ”Förbundet”, Maria Movitz Rydhé
Lörd 13 13.00 SMU:s Loppmarknad
Sönd 14 10.00 Gudstjänst, Bönen, Maria Movitz Rydhé
  13.00 SMU:s Loppmarknad

Vecka 20
Månd 15 14.00 Raggsockan 
Lörd 20 09.00 Städdag med efterfest
  13.00 Lunch, vi delar minnen efter loppisen
Sönd 21 11.00 Gudstjänst, Hjälparen kommer,

Vecka 21
Månd 22 14.00 Raggsockan 
Sönd 28 18.00	 Gudstjänst	med	nattvardsfirande,	Den Helige anden,  
    Maria Movitz Rydhé

Vecka 22
Månd 29 14.00 Raggsockan

    Juni 
Sönd 4 16.00	 Tänk	om	Gud	finns	...,	Maria Movitz Rydhé med flera



Loppmarknad 13-14 maj
Det är dags för årts Loppmarknad.

Lördagen	den	13	maj	kl	13.00 
släpper vi repet för vår årliga 
Loppmarknad.

Kl 14.30 blir det auktion på en del 
fina prylar.

Söndagen den 14 maj kl 
13.00 öppnar vi på nytt vår 
Loppmarknad med en hel del 
nypåfyllda saker.

 Våra loppisbord är välfyllda som vanligt.
 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
Tänk om Gud finns… är temat på två av vårens gudstjänster i 
vår/sommar. Men det är även en tanke som alltför sällan dyker 
upp hos mig. För jag har insett, att ibland tar jag det för givet 
att Gud finns, och nästan glömmer bort Honom, eller så är jag 
arg på Honom för att Han inte gör som jag vill. Men att faktiskt 
stanna upp inför tanken att ”tänk om Gud finns...” gör något 
med mig, och min syn på världen. 
 Idag, när jag skriver detta, är det den 23/2–2023. Det är ett 
år sen kriget i Ukraina bröt ut, och för snart tre veckor sen 
drabbades sydöstra Turkiet och norra Syrien av en av de värsta 
jordbävningarna på de senaste 100 åren. I Iran pågår en kamp 
om jämställdhet och kvinnors rättigheter, och nyheter om ex-
tremväder hörs från hela världen. När jag tänker på vår värld, 
på våldet och allt som sker så har jag lätt att känna mig modlös 
och uppgiven. Men tänk om Gud finns… då är det fortfarande 
värt att be för vår värld, då är det fortfarande värt att kämpa för 
denna värld, för Gud är vårt hopp och vår tillflykt. Han är vår 
frälsare. 
 Så idag, en dag som så påminner mig om allt lidande i 
världen, så väljer jag att tänka ”tänk om Gud finns…” och jag 
stämmer in i bönen Kyrie eleison - 

Herre, Jesus Kristus, Guds son, Förbarma dig över oss, vår 
värld, din skapelse. 

Maria Movitz Rydhé
      

”Raststället” har flyttat till nya lokaler
Verksamheten på secondhandaffären ”Raststället” tillsammans med 
Svenska Kyrkan fortsätter men i nya lokaler.  
 Nu har vi öppnat verksamheten på Grönegatan 1 i Furulund.

Stickcaféet ”Raggsockan”
På Raggsockan träffas 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 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.

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

Bibelstudium 
I vår kommer vi ha två stycken bi-
belstudium där alla är välkomna att 
delta oavsett ålder.  Bibelstudierna 
kommer utgå från två teman som 
återkommer genom hela bibelns 
berättelser, nämligen skapelsen och 
förbund.  
 Bibelstudierna kommer vara på 
tisdagarna 11/4 och 9/5, Kl 18:30.
     
Välkommen att va med!

Ukrainahjälp
Vi samlar in material och pengar för hjälp till Ukraina. Vi har kontakt direkt 
med en församling i Ukraina som vet vad som behövs för tillfället och som 
förmedlar ut det vi samlar in till de platser i Ukraina där det behövs.
 Vill du bidraga med material går det bra att lämna det i vår kyrka.
 Vill du bidraga med pengar så har vi en församlingsmedlem som 
köper in just sådana saker som det är störst behov av. Sätt in pengar på 
församlingens konto och skriv ”Ukraina” så hamnar pengarna rätt.

Städdag med efterfest i kyrkan
Lördagen den 20 maj samlas vi för att snygga upp efter en förhoppningssvis 
lyckad loppmarknad. Vi börjar kl 09.00 med fi ka och därefter tar vi itu med 
olika praktiska saker för att få vår kyrka och trädgård fi n och inbjudande.
 Kl 13.00 äter vi en gemensam lunch och delar med oss av upplevelserna 
och resultatet från loppmarknaden.

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

”Tänk om Gud fi nns…”
I år kommer församlingen att pröva att fi ra gudstjänst på ett annorlunda sätt 
vid två tillfällen. Temat för dessa gudstjänster är ”tänk om Gud fi nns…” och 
Gudstjänstformatet är inspirerat av ’Messy Church’, som är ett koncept av 
att vara församling. Messy Church byggs kring ledorden kreativitet, fi ran-
de/fest och gästvänlighet. 
 Gudstjänsten kommer ta sig an temat utifrån att man via olika stationer 
och kreativa utryck kommer få fundera och refl ektera kring frågor som bör-
jar med ”Tänk om Gud fi nns…”. En 
Central del av Gudstjänsten är gemen-
skapen, både i de kreativa uttrycken 
och samtal, men även genom att man 
äter tillsammans. Därför innehåller 
gudstjänsten även en lagad måltid som 
man kan få vara med och förbereda 
(som ett kreativt utryck) och som äts 
av alla tillsammans. 
 Första söndagen vi fi rar gudstjänst 
utifrån detta koncept är 12/3 Kl 16.
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