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Vår gemensamma bön är att EFS-kyr-
kan ska vara en mötesplats för många, 
där Gud själv får påverka våra liv. En 
plats för människor i alla åldrar. Oav-
sett om du har varit i kyrkan många 
gånger förr eller aldrig varit här förut, 
ska du veta att du är varmt välkommen.

EFS-kyrkan är ansluten till EFS, en självstän-
  dig missionsrörelse inom Svenska kyrkan. 

 VÄLKOMMEN 
 TILL EFS-KYRKAN 

MAGNUS LENNARTSSON, präst
073 379 61 24, 0431-125 80
magnus.lennartsson@efs-kyrkan.info

CARL SKARIN, präst
070 526 95 57, 0431-125 80
carl.skarin@efs-kyrkan.info

HELENA BONDE, barnverksamhet
070 723 02 65
helena.bonde@efs-kyrkan.info

LOUISE MALMBORG, ungdomsledare
072 192 66 74
louise.malmborg@efs-kyrkan.info

HANNES OLAUSSON, Teamare, 
076 881 56 60
hannes-olausson@efs-kyrkan.info

REBECCA NORDÉN, ordförande
073 567 46 24
rebecca.norden@efs-kyrkan.info

HÅKAN WINTHER, ordförande Salt 
076 634 73 40
hakan.winther@efs-kyrkan.info

 KONTAKT 



HÄLSNINGEN
från Carl Skarin, präst

Hur ofta tittar du dig i spegeln? Om du börjar 
räkna tror jag du ser att det blir ganska ofta. 
Oavsett om du lägger mycket tid på att få 
mascaran eller hårvaxet på rätt ställe, eller är 
ganska obrydd kring sådana saker. För det är 
inte bara badrumsspegeln där hemma, även 
om det finns studier som visar att vi spenderar 
totalt två veckor om året framför just den. 

Vad gör du om du passerar ett spegelblankt 
fönster på stan, eller tittar på ett gruppfoto 
där du är med? Är du som jag, så söker sig 
blicken direkt till dig själv. Hur ser jag ut idag? 
Hur blev jag? Är jag nöjd? Kan något förbätt-
ras? Och i en tid där individualismen råder, 
är det lätt att göra i princip vad som helst till 
en spegel. 

Det är inte bara din egen spegelbild du kan 
jämföra dig med, utan andra människor och 
deras liv - vänner och kollegor, influencers och 
kändisar. Vi jämför oss ständigt, speglar oss 

ständigt, vare sig det är gentemot en bättre 
bild av oss själva eller av någon annan. 
 Men tänk om den förändring vi eftersträvar 
inte kommer av att vi kritiskt granskar oss själva. 
Tänk om vi tittar åt fel håll också när vi söker 
inspirationen och nycklarna till förändring hos 
andra. Visst är både speglar och förebilder 
praktiskt och användbart, men vi fastnar ofta 
vid våra egna föreställningar. 

Jag tror att det finns en bättre spegel och fö-
rebild, som inte skapar jämförelse och kritik, 
tron på Jesus. Ser vi på honom ser vi en som 
har kommit till oss, och gett oss sitt liv, utan att 
vi förtjänar det. Han dog för oss medan vi 
ännu var syndare (Romarbrevet 5:8) 
Inför Jesus behöver du och jag inte förställa 
oss, han vet vilka vi är. Det vi ser i spegeln som 
vi inte trivs med, både till det yttre och inre, det 
vill han ta hand om. Men framförallt får vi en 
ny blickför både oss själva och andra, om vi 
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tillåter oss att se på det ur Guds perspektiv. 
 
Då behöver vi inte längre döma varken oss 
själva eller andra, utan kan få se hur Guds 
mångfald blir synlig i dig och mig som är 
skapade till hans avbild. Det som sedan be-
höver förändras är vi inte längre utlämnade 
åt att själva förändra, utan vi kan med Guds 
kraft få se hur vi på område efter område i 
livet får ledas av hans hand.



 VISSTE 
DU ATT... 

… att vår präst Magnus bistått vid präst-
vigningsgudstjänsten i Lunds domkyrka i 
januari.

... kyrkans dansgrupper ansluter sig en 
efter en till KRIK. Det är en ideell kristen 
organisation som vill skapa idrottsgläd-
je, trosglädje och livsglädje på kristen 
grund. I kyrkan finns även en idrotts-
grupp och en fotbollsgrupp som även de 
är anslutna till KRIK. Läs mer om dem på 
Facebook, KRIK Ängelholm och KRIK fot-
boll. Du kan läsa mer om KRIK på krik.se.

... att EFS-kyrkan har en ny hemsida? Här 
kan man läsa om allt som händer i kyr-
kan men också läsa vad styrelsen arbetar 
med. Just nu tittar man över hela organi-
sationen och funderar kring visionen och 
mål. Man pratar även om en utbyggnad. 
Gå in på hemsidan för att läsa mer! 

… att det har hållits ett antal bröllop i vår 
kyrka under vintern och våren. 

... att kyrkans styrelse presenteras en och 
en på våra sociala medier. Lär känna 
dem lite bättre genom att gå in på EFS 
kyrkan Ängelholm på Facebook och på 
efskyrkanahlm på Instagram. 

... att under kvinnoträffarna erbjuds en 
Alpha-kurs! Ledarna ber om bön för vis-
het och Guds närvaro under träffarna. 

… att vår präst Magnus Lennartsson, till-
bringar en del av sin tid som kaplan i 
Rögle utifrån sin tjänst i kyrkan. Under 
vintern har han hållit morgonböner med 
några spelare regelbundet.

… att Rögle skänkte en fin och mycket god 
trerätters middag till kvinnoträffens knuts-
fest i januari. De levererade mat till 35 per-
soner som djupt gladde sig åt en fin fest. 



BÖNEVANDRINGARNA
Frisk luft och bön är livgivande! En gång 
i månaden samlas vi kl 8.00 vid stadshu-
set i Ängelholm och går sedan ut i stan 
på bönepromenad. Du kan gå själv eller 
i grupp. Du kan be högt eller tyst. Du kan 
gå långsamt eller raskt! Bara du ber! Vi 
träffas den 3 september och den 1 okto-
ber. Alla är välkomna!

KYRKBILEN
För er som inte kan ta er ut till kyrkan på 
egen hand på söndagsförmiddagen, er-
bjuder vi kostnadsfri kyrkbil. Den avgår 
från Bellis blomsterhandel kl 9.30 och 
sedan hämtar den på Stortorget, hörnan 
mot biblioteket Vid kvällsgudstjänster be-
höver man boka bil. För mer information, 
kontakta Bengt Starfelt 0431-290 53.

 PÅ GÅNG  

VID MATBORDET
Välkommen till en kväll då vi smakar 
på olika rätter och byter recept! När du 
anmäler dig, skicka in ditt recept och 
laga sedan en rätt för fyra personer. Un-
der kvällen får du möjlighet att smaka 
många olika rätter och även ta med dig 
recepten hem. Det blir inte bara god mat  
och nya matlagningsidéer utan även en 
rolig kväll! En rätt per person. Välkom-
men den 14 februari kl 18.00 - 20.00! 
Anmäl på vid@efs-kyrkan.info

TEMAHELG DEN 2-3 MARS 
Andligt sökande och kristen tro.
EFS-kyrkan får besök av Lars Johansson, 
lärare i religionsfilosofi och religionshis-
toria på Örebro teologiska högskola. Vi 
börjar kl 14.00 på lördagen och håller 
på till och med gudstjänsten på sönda-
gen. Se separat flyer. Välkommen!

ALTERNATIV KVÄLL O LÖRDAG
Mingel, humorshow, gudstjänst och 
Café Påtår - det är en Alternativ kväll 
och Alternativ lördag som man inte får 
missa. Glöm allt ni tidigare har upplevt 
av teater i kyrkmiljö! Det här är något 
helt annat! Högkvalitativ och befriande 
galen humor, som ger era magmuskler 
motion för resten av året! 
Välkommen den 26 april kl 19.30 och 
den 27 april kl 14.00

PANNKAKSKYRKAN 
Pannkakskyrkan - mötet mellan 
himmel och pannkaka. Vi vill ge-
nom ord och kärleksfulla gärningar 
göra Guds rike synligt i Ängelholm! 
Så följ med ut på stan en fredagskväll 
och möt människor genom att servera 
pannkaka. På hemsidan kan du se vilka 
fredagar vi beger oss ut.

SAGOLIKA MORGON
Väkommen till en härlig frukostbuffé för 
kvinnor och tjejer den 16 mars kl 9.00-
11.00! Vi får besök av Heli Northduft  
som talar om Från häxa till helhjärtat 
kristen. Pris 80 kr. Anmäl i foajén eller på 
sagolikamorgon@efs-kyrkan.info
Varmt välkommen! 

VÅRSTÄDNING I KYRKAN
Den 13 april välkomnas alla som vill till 
kyrkan för att städa och göra vår kyrka 
fin både ute och inne. Vi börjar kl 8.00 
och håller på tills vi känner oss nöjda. Ta 
med egen fika. Vi ses där! 

JAZZCAFÉ MED SE-QUARTET      
Välkommen att njuta av god mat och fika 
under tiden som du tar del av underbar 
jazz med bandet SE-quartet med bland 
annat David Ehrlin som medverkade på 
vår skiva FLOW för ett antal år sedan. 
Ett band som gav 25 konserter i Sverige 
och Norge förra året och har över 3 mil-
joner spelningar på Spotify. Välkommen 
den 27 april kl 19.30 . Inträde: 100 kr

NÄSTA TEMASERIE  
Temaserien Jesu ord tar sin utgångs-
punkt i Bergspredikan varje söndag i 
fastan och påskhelgen. Under veckorna 
följer vi en gemensam bibelläsningsplan 
som kompletterar och fördjupar. Den 
kommer att finnas tillgänglig på appen 
”Bibelstund” som kan laddas ned kost-
nadsfritt av dig som har en iPhone/iPad 
eller telefon med Android.



Bön. Man börjar alltid med en halvtimmes bön. 

Man samlas för att landa, för att lyssna in och 

för att tacka. Gruppen svetsas samman genom 

den gemensamma bönen. När man väl börjar 

mötet har lugnet lagt sig och man är verkligen 

fokuserade på sitt uppdrag. Ett stort uppdrag 

som innebär stort ansvar. 

Evangelisations- och lärjungautskottet, EL-U, är 
det utskott som överser all verksamhet i EFS-kyr-
kan som är riktad till vuxna. Det handlar om allt 
från gudstjänster och bönesamlingar till kvinno-
frukostar, missionsarbete och temahelger. Det är 
alltså en hel del som gruppen har helhetsansvar 
för även om det är andra engagerade i försam-
lingen som har detaljansvaret för de olika verk-
samheterna.   
 - Det är två jätteviktiga områden, säger Agneta 
Albertsson som sitter med i utskottet. Det gäller 
att hitta former att arbeta så det inte blir överväl-
digande. 

När man har sina möten ligger lugnet i gruppen. 
Tydligt är att arbetet är mycket organiserat och 
genomarbetat, man pratar igenom olika saker 
frimodigt och tålmodigt tills man kommer fram till 
olika beslut.  Man varvar de olika frågorna med 
en kort bön där man tackar och ber om ledning.  

EN FÖRSAMLING 
SOM VILL MYCKET 

EFS-kyrkan består av en styrelse som överser hela verk-
samheten och arbetsleder de fyra anställda. Det finns 
också fem olika utskott med olika ansvarsområden; Salt 
– barn och ungdom, efs-kyrkan.tv – teknik, praktiska ut-
skottet, evangelisations- och lärjungautskottet samt kom-
munikationsutskottet. Under året kommer dessa utskott 
att presenteras i Programbladet. Vi börjar med EL-U.



Utskottet leds av ordföranden Sara Starfelt:
 - Det är en fantastisk grupp människor 
att arbeta med, säger hon med ett varmt 
leende.  Denna nya konstellation av ut-
skottmedlemmar bildades i augusti och 
det känns verkligen att vi går framåt i vårt 
arbete. Det är en rolig utmaning! 

En av dem som sitter med i utskottet se-
dan flera år är Peter Storgaard. Han har 
ett stort hjärta för församlingen och män-
niskorna som finns här. 
 - Det känns fantastiskt att få jobba vi-
dare med den verksamhet som vi har i 
församlingen, säger han tänkvärt.  Att få 
vara med att påverka och starta nytt men 
även uppmuntra de människor som finns 
här på olika sätt är tacksamt och stort. 
Dessutom hoppas jag att människor utan-
för församlingen ser  positivt på vår kyrka,  
på det som vi gör här men också på det 
vi gör utanför kyrkan. 

I och med att styrelsen håller på att se 
över kyrkans arbete på olika sätt faller det 
sig naturligt att EL-U också funderar kring 
detta. Vad gör vi som är bra? Vad kan 
vi förbättra? Vill vi något nytt? Frågorna 
är många och man har börjat att titta 
närmare på exempelvis gudstjänsterna, 

Utskottets medlemmar: 
Agneta Albertsson 
Carl Skarin
Sara Starfelt
Emanuel Bentelid
Malin Brooks
Peter Storgaard
Magnus Lennartsson och 
 John Henrysson (ej på bild)

hemgrupperna, värdskapet och på aktivi-
teter som bygger gemenskap. Vi kommer 
att det närmaste året se förändringar och 
förbättringar på många områden där det 
kommer att finnas möjlighet för fler att en-
gagera sig. 
 - Jag tror vi har en viktig uppgift i att en-
gagera och uppmuntra alla de som väljer 
att ge av sin tid, och sitt hjärta i vår kyrka, 
säger Sara. Att ge förutsättningarna för 
att verksamhet ska gå enkelt. Men jag tror 
också att vi har en väldigt viktig uppgift 
att se helhet och stanna upp inför frågan 
varför vi gör det vi gör. Vi får aldrig bli 
en kyrka som producerar verksamhet. Vi 
vill vara en kyrka som återspeglar Guds 
hjärta vilket för mig handlar om att göra 
något vackert av all den kärlek och gu-
domlig kraft vi har tillgång till varje dag. 

Det finns alltså en hel del verksamhet i för-
samlingen. En verksamhet som inte hade 
fungerat om det inte var för alla som frivil-
ligt väljer att vara del av kyrkans arbete. 
Arbetsgemenskapen är viktig. Den  byg-
ger relationer, styrker och lyfter upp männ-
iskor  men är även en kraft som för vår 
kyrka framåt.  Det gör EL-Us arbete än 
mer intressant och utmanande.



 EVA RASK 
Med ett stort leende möter hon de som kommer för att 
fira gudstjänst i EFS-kyrkan. Den värme hennes ögon ut-
strålarna när hon välkomnar inger trygghet. Eva är en 
tjänare ut i fingerspetsarna. Hon väljer ofta att finnas med 
i olika uppgifter och tillsammans med sin man Lars har de 
uppfostrat sina nu vuxna flickor i samma anda. 
 - Jag hoppas att de har fått se vad en levande tro är, 
säger Eva. Jag hoppas att de har fått se frukten av tron. 
Att de är med och tar hand om varandra och andra. 

Eva är uppvuxen i Örkelljunga där hon fanns med i ELM 
och Svenska kyrkans verksamhet. I de övre tonåren ham-
nade hon i EFS då hennes vänner fanns där. Hon har 
förblivit EFS trogen, dels de tio år hon bodde i Helsing-
borg men också i Ängelholm dit hon senare flyttade. Efter 
gymnasiet arbetade Eva som undersköterska innan hon 
började studera till biomedicinsk analytiker vid Malmö 
högskola. Idag arbetar Eva på Helsingborgs lasarett 
med patientnära testning inom klinisk kemi, ett arbete hon 
trivs oerhört bra med. 

Eva ser det som en del i Guds rike att engagera sig i 
församlingen. Hon vill bidra med det hon kan och hon 
tycker det är roligt med de praktiska uppgifterna. Det hon 
trivs allra bäst med är att vara värd. 
 - Jag vill att människor som kommer till kyrkan ska känna 
sig hemma i församlingen, säger Eva. Att de ska känna 
sig trygga här. Jag tycker att vi är duktiga på att ta emot 
människor och att vi har en öppen atmosfär gentemot nya.
Kyrkan är Evas hem och det är för henne en självklarhet 
att finnas med för att på alla sätt hjälpa till att välkomna 
andra. Nästa gång du är i kyrkan – säg ett extra hej till Eva!

ETT KORT MÖTE MED

medlem i församlingen



PÅ EFS-KYRKAN.INFO
kan du se de flesta gudstjänster i efterhand.

¤ För alla barn, Barnaktivitet

För alla barn, Söndagsskolan Skatten

¤

ALMANACKA
 FEBRUARI

14 tor 18.00  Vid matbordet, se notis s 5
15 fre    Fredagsaktiviteter  
17 sön 10.00 Böckernas bok - uppenbarelseboken,  
  Carl Skarin, Nattvard
18 mån 19.00    KRIK fotboll - Södra Utmarkens idrottshall
20 ons 17.00 Kvinnoträff
21 tors 8.00   Morgonbön
 19.00 Bön för Sverige
22 fre   Fredagsaktiviteter
24 sön 10.00 Böckernas bok - ett levande ord, Magnus  
  Lennartsson
25 mån 19.00    KRIK fotboll - Södra Utmarkens idrottshall
28 tors 8.00   Morgonbön

1 fre    Fredagsaktiviteter
3 sön 10.00 Böckernas bok - evangelierna, Carl Skarin
6 ons 17.00 Kvinnoträff
7 tors 8.00   Morgonbön
 19.00 Bön för staden
8 fre   Fredagsaktiviteter
 19.00 Salt Ängelholms årsmöte
9 lör  8.00  Fixardag i kyrksalen
 9.30 Scouter
10 sön 10.00    Böckernas bok - breven, Magnus Len- 
  nartsson
 12.00 After Church
11 mån 19.00    KRIK fotboll - Södra Utmarkens idrottshall
14 tor 8.00   Morgonbön 



1 fre    Fredagsaktiviteter
2 lör 14.00 Temahelg - andlighet och kristen tro, se  
  notis s 5 och se separat flyer
3 sön 8.30 Varför just Jesus? Är den kristna tron unik?
   Lars Johansson, se separat flyer
4 mån 19.00    KRIK fotboll – Södra Utmarkens idrottshall
6 ons 17.00 Kvinnoträff
 19.30 Askondagsmässa
7 tors 8.00   Morgonbön
 19.00 Bön för staden
8 fre   Fredagsaktiviteter
9 lör 9.30 Scouter
10 sön 10.00    Jesu ord om salighet, Carl Skarin, nattvard
 12.00 After Church
11 mån 19.00    KRIK fotboll - Södra Utmarkens idrottshall

13 ons 18.30  Växa vidare - bibelsamtal
 19.30 Bön och lovsång med mässa
14 tor 8.00   Morgonbön 
15 fre    Fredagsaktiviteter
16 lör 9.00  Sagolika morgon,   
17 sön 10.00 Jesu ord om lagen, Carl Skarin
18 mån 19.00    KRIK fotboll - Södra Utmarkens idrottshall
20 ons 17.00 Kvinnoträff
 18.30  Växa vidare - bibelsamtal
 19.30 Bön och lovsång med mässa
21 tors 8.00   Morgonbön
 19.00 Bön för Sverige
22 fre   Fredagsaktiviteter
23 lör 9.30 Scouter
24 sön 10.00 Jesu ord om att älska, Magnus Lennartsson
25 mån 19.00    KRIK fotboll - Södra Utmarkens idrottshall
27 ons 18.30  Växa vidare - bibelsamtal
 19.30 Bön och lovsång med mässa
28 tors 8.00   Morgonbön
29 fre   Fredagsaktiviteter
31 sön 10.00 Jesus ord om bön, Magnus Tunehag,  
  nattvard

ALMANACKA
 MARS

För alla barn, Söndagsskolan Skatten



1 mån 19.00    KRIK fotboll - Södra Utmarkens idrottshall
3 ons 17.00 Kvinnoträff
 18.30 Växa vidare - bibelsamtal
 19.30 Bön och lovsång med mässa
4 tors 8.00   Morgonbön
 19.00 Bön för staden
5 fre   Fredagsaktiviteter
6 lör 9.30 Scouter
7 sön 10.00    Jesu ord om ägande, Carl Skarin
 12.00 After Church
8 mån 19.00    KRIK fotboll - Södra Utmarkens idrottshall
10 ons 18.30  Informationsträff för nya medlemmar
 18.30 Växa vidare - bibelsamtal
 19.30 Bön och lovsång med mässa
11 tor 8.00   Morgonbön 

12 fre    Fredagsaktiviteter
13 lör 8.00  Vårstädning i kyrkan, se notis s 5 
14 sön 10.00 Skattengudstjänst för alla, Ödmjuk och  
  ridande på en åsna, Magnus Lennartsson
15 mån 19.00    KRIK fotboll - Södra Utmarkens idrottshall
17 ons 17.00 Kvinnoträff
18 tors 8.00   Morgonbön
 19.30 Skärtorsdagsmässa
19 fre 10.00 Jesu ord på korset, Carl Skarin
20 lör 22.00 Bönenatt, mer information kommer
21 sön 10.00  Jesu ord om livet, Carl Skarin, nattvard,  
  medlemsintagning
22 mån 19.00    KRIK fotboll - Södra Utmarkens idrottshall
25 tors 8.00   Morgonbön
26 fre   Fredagsaktiviteter
     fre 19.30 Alternativ kväll
27 lör 14.00 Alternativ lördag
 19.30 Jazzcafé med SE-Quartet, se notis s 5
28 sön 10.00 Jesu ord som grund, Magnus Lennartsson
29 mån 19.00    KRIK fotboll - Södra Utmarkens idrottshall

PÅ EFS-KYRKAN.INFO
kan du lyssna på alla gudstjänster i efterhand.

ALMANACKA
 APRIL

För alla barn, Söndagsskolan Skatten



EFS kyrkan
Ängelholm

Metallgatan 31 | 252 72 Ängelholm
www.efs-kyrkan.info

0431 125 80 

MED BUSS:
Från Ängelholms station, ta buss 506 
mot Helsingborg eller 514 mot Åstorp, 
hållplats Metallgatan.
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