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Kalendarium
7 TORSDAG

19.00 Husgrupper
9 LÖRDAG

9.00-14.00 Städdag med fika och 
korvgrillning på Tormesgården

13 ONSDAG
14.00 RPG Seniorträffen. Som 

fältpräst på Balkan. 
Matts Martinsson, Vinslöv

14 TORSDAG
17.00 Nattvardsandakt. Pernilla 

Mårtensson, Margaretha 
Axelson.

17 SÖNDAG
10.00 Gudstjänst. Elin Götborg, 

Pernilla Mårtensson,Kvartetten
19 TISDAG

10.00 Gång med eller utan stavar, 
Hässleholmsgården.

18.00 Scout på Hovdala
21 TORSDAG

19.00 Husgrupper
23 LÖRDAG

9.00-14.00 Städdag med fika och 
korvgrillning på Tormesgården

26 TISDAG
18.00 Scout på Tormesgården

30 LÖRDAG
11.00-15.00 Fika på kyrktrappan

MAJ             
3 TISDAG

10.00 Gång med eller utan stavar, 
Hässleholmsgården.

18.00 Scout på Tormesgården
5 LÖRDAG

19.00 Husgrupper
8 SÖNDAG

10.00 Scoutgudstjänst. Mathias 
Egertz, Pernilla Mårtensson, 
Elin Götborg.

11 ONSDAG
14.00 RPG Seniorträffen. 

Ut i det blå

MARS                      
6 SÖNDAG

10.00 Gudstjänst. Susanna Stjärne, 
Pernilla Mårtensson, Elisabeth 
Aronsson. Församlingsmöte 
efter gudstjänsten.

9 ONSDAG
14.00 RPG Seniorträffen. Min Gud 

när jag betänker vad du har 
gjort för mig. Bildspel av 
Margaretha och Bertil Jönsson

10 TORSDAG
19.00 Husgrupper

12 LÖRDAG
11.00-15.00 Fika på kyrktrappan

15 TISDAG
18.00 Scout på Tormesgården

16 ONSDAG
18.30 Andakt. Hanna och Elsa från 

APG 29. Församlingsmöte 
(beslutsmöte) och fika efter 
andakten. 

20 SÖNDAG
14.00 Nattvardsandakt. 

Pernilla Mårtensson.
22 TISDAG

18.00 Scout på Tormesgården
24 TORSDAG

19.00 Husgrupper
26 LÖRDAG

18.00 Huskyrka. Bengt Jörnland, 
Pernilla Mårtensson.

29 TISDAG
18.00 Scout på Tormesgården

31 TORSDAG
19.00 Samtalskväll om 

gudstjänstledning

APRIL            
3 SÖNDAG

14.00 Nattvardsandakt. Pernilla 
Mårtensson, m fl.

5 TISDAG
18.00 Scout i Missionskyrkan

Vi samarbetar med



21-22 LÖRDAG-SÖNDAG
 Scouthajk på Tormesgården

22 SÖNDAG
14.00 Andakt. Pernilla Mårtensson

31 TISDAG
10.00 Gång med eller utan stavar, 

Hässleholmsgården.
18.00 Scout på Tormesgården.

JUNI             
5 SÖNDAG

10.00 Gudstjänst. Susanna Stjärne, 
Pernilla Mårtensson, 

10 TISDAG
18.00 Scout, kanoting. 

(Mer info om plats kommer.)
14 LÖRDAG

18.00 Huskyrka. Bengt Jörnland, 
Pernilla Mårtensson.

17 TISDAG
10.00 Gång med eller utan stavar, 

Hässleholmsgården.
18.00 Scout på Tormesgården

19 TORSDAG
19.00 Husgrupper

Ur programmet

FIKA PÅ KYRKTRAPPAN              12 mars och 30 april, kl 11.00-15.00
Den 12 mars och 30 april serveras det fika utomhus, på kyrktrappan längs med 
Första Avenyn, mellan kl 11 och 15. Välkomna en stund när ni vill.

ÖPPEN KYRKA          tisdagar och torsdagar, kl 12.00-13.15
På tisdagar och torsdagar klockan 12.00, kommer kyrkan stå öppen framöver. 
Möjlighet finns då för den som vill att komma in, prata en stund, be och tända ljus.

HUSKYRKA - EN SAMLING I HEMMET         26 mars och 14 maj, kl 18.00
Välkomna till Huskyrka, en ny typ av samling med gemenskap i centrum. 
Kvällen består av kvällsmat som knytkalas, bibelföredrag, kaffe/kaka och samtal. 
Vi träffas hos en familj och du som kommer tar med dig något att äta eller dricka, 
till exempel soppa, sallad, paj, bröd, dricka eller kaka till kaffet. 
Du behöver anmäla dig i förväg!
Alla är välkomna, oavsett om du är med i husgrupp, medlem i församlingen eller 
inte. Både föräldrar och barn/ungdom kan komma.
Anmäl dig till huskyrkan den 26/3 eller den 14/5 till Pernilla Mårtensson, på 
070-864 65 53 eller pernilla.martensson@equmeniakyrkan.se . 
Sista anmälningsdatum är 20/3 respektive 8/5.

#EQUMENIASCOUT#EQUMENIASCOUT
tisdagar kl 18.00  |  Tormesgårdentisdagar kl 18.00  |  Tormesgården

SAVE THE DATE: FÖRSAMLINGSUTFLYKT 
                    4 septemberBoka in den 4 september i kalendern. Då 

arrangerar församlingen en heldagsutflykt till 
Bibelns värld i Ängelholm. Vi åker i egna bilar 
och tar med egen matsäck. Inträde: 100kr för 
vuxna (14 år och äldre), 50kr för barn, 0-5 år gratis foto: bibelnsvarld.nufoto: bibelnsvarld.nu
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Penilla har ordet

en del av: |

Den ensamme cyklisten kan inte vara ensam. Det måste ju finnas 
någon som tagit bilden. Men även om vi inte ser fotografen vet vi 
att det måste finnas någon bakom kameran, med största sannolikhet 
en stolt förälder som ser ut över kvällshimlen och konstaterar att vi 
kan lägga ännu en dag tillsammans bakom oss. 
Bibeln är full av bilder, berättelser som hjälper oss att förstå vad 
bibelordet vill säga oss i vår tid. Jag fick en sådan tydlig bild efter 
att jag hade cyklat ett oerhört långt cykellopp tillsammans med min 
vältränade bror. När vi hade runt fyra mil kvar började jag känna att 
mina krafter var totalt slut och jag ville inte cykla en meter till. Jag 
gick av min cykel och stod där, färdig att ge upp. Då sa min bror: ”Ser 
du lyktstolpen där framme?” Ja, det gjorde jag. ”Tror du att du orkar 
gå dit?” Ja det klart jag orkar, tänkte jag, och började gå. Väl framme 
vid lyktstolpen undrade han om jag orkade cykla till nästa lyktstolpe. 
Visst, det orkade jag, och så höll han på ett tag. Vi tog en lyktstolpe 
i taget och till slut kunde jag cykla längre sträckor. Rätt som det var, 
var jag i mål med en medalj hängande runt min hals och jag hade 
klarat loppet! 
För mig är det så det är att vara kristen. När jag ser på saker 
i mitt liv som jag vet att jag behöver gå igenom, känner jag 
ibland: “Nej, jag orkar inte. Jag kan inte gå igenom detta.” 
Då är det som att Jesus Kristus står lite snett bakom och säger 
till mig att vi ska ta oss igenom denna minut, tillsammans. Så 
läggs minuter till timmar, som blir till dagar, och så vidare. 
Klarar jag det själv? Nej, då hade jag stannat någonstans på vägen. Men 
med Jesus vid min sida tar vi ett steg i taget tillsammans, och jag vet att 
det räcker. Jag vet att jag tror på Jesus Kristus och i bibelordet säger han; 
“Jag är ljuset som kommit hit i världen för att ingen som tror på mig 
ska bli kvar i mörkret.” (Joh 12:46)
Just nu firar vi gudstjänst en gång i månaden och även en andakt vid 
ljusbäraren varje månad. Under april kommer vi fira påskgudstjänster. 
I allt detta är du så välkommen. Skärtorsdagsandakten, då allvaret, 
mörkret och stillheten blir en naturlig del. Påskdagen är en glädjens 
dag som genomsyras av Jesu Kristi uppståndelse. 
Välkommen till Missionskyrkan i Hässleholm - en del av 
Equmeniakyrkan.
//Pernilla Mårtensson


