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KONTAKT
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

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

REBECCA NORDÉN, ordförande
073 567 46 24

rebecca.norden@efs-kyrkan.info
HÅKAN WINTHER, ordförande Salt
EFS-kyrkan är ansluten till EFS, en självständig missionsrörelse inom Svenska kyrkan.

076 634 73 40

hakan.winther@efs-kyrkan.info

HÄLSNINGEN
från Louise Malmborg, ungdomsledare
BYT KANAL
Sommaren innebär för många av oss ett
avbrott i vardagen. Schemat är lite mindre inrutat och med det kommer möjligheten att se färdigt den där serien, lyssna
på poddar, spontanhänga med vänner
eller resa över Sverige och världen för
att hinna uppleva så mycket som möjligt
under semestern. På detta sätt spenderar
jag ofta min lediga tid, inte bara sommaren.

Men

möjligheten finns också att varva
ner, skala av intrycken och ta tid för
att lyssna på sig själv och på Gud. Att
byta kanal från nyheterna eller P1 till tystnad. Har du låtit hela terminen bestå av
ständigt brus så kan det vara läskigt att
stänga av. Kanske finns det något i tyst-

naden som gör att du hellre håller dig
distraherad. Magnus Malm citerar i sin
bok “Fri att tjäna” en munk vid namn Thomas Merton:
“Inte alla är kallade att bli eremiter, men
alla människor behöver tillräckligt av
tystnad och avskildhet i sina liv för att
den djupa inre rösten från deras eget
sanna jag ska kunna höras åtminstone
ibland. När den inre rösten inte hörs [...]
kommer hennes liv alltid att vara olyckligt
uttröttande. Hon kan inte leva harmoniskt
särskilt länge om hon inte har kontakt
med de källor av andligt liv som finns i
botten av hennes själ.”

Även om det kan vara jobbigt att stänga
av bruset tror jag att vi behöver göra det
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regelbundet och mår bra av det. Och Jesus har sagt: “Frid lämnar jag kvar åt er.
Min frid ger jag er. Jag ger er inte det
som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet” (Joh 14:27).

MUNKAGRODDEN
HELGESSONS TRÄDTJÄNST

VISSTE
DU ATT...

... under vårterminen har UG - ungdomsgruppen haft flera träffar med de andra kyrkornas ungdomsgrupper. Det ekumeniska
arbetet med ungdomarna har varit mycket
givande och är omtyckt av alla.
… söndagsskolegruppen PUSH var, i
början av maj, på Willans servicehem
för att sjunga och hålla andakt. Ett trettiotal personer från servicehemmet och
även från Villans bostadsområde kom till
andakten. Det blev en speciell stund för
både de som kom, men även för våra
ungdomar.
... flera församlingar i Sverige använder
våra inspelningar av predikningar under
sina gudstjänster. Den norska kristna TVkanalen Vision visar våra predikningar.
Vår temaserie, under vårterminen, Böckernas bok, används som ett resursmaterial
på Salt resurs.
… dansgruppen Glow var inbjudna till
EFS nationella konferens i Örnsköldsvik i
slutet av maj. Man medverkade på flera
gudstjänster men höll även seminarier
på barnkonferensen. En av danserna
som lärdes ut till barnen kommer att användas på Soul Childrens rikskonferens
under hösten.

.. du att man kan ta del av söndagens
predikningar inte bara på efs-kyrkan.tv
utan att man kan även se dem på youtube.com och vimeo. Predikningarna finns
också som pod på itunes.
... vårt Evangelisations- och lärjungautskott uppmuntrar församlingen att försöka vara klara med alla julförberedelser
till första advent. På så sätt kan vi njuta
av adventstiden och ha kraft till att finnas
där för människor som kan behöva hjälp
under december månad. Men även få
tid att stanna upp inför julens budskap.
Visst låter det spännande?! Antar du utmaningen!
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i bibeln och i det kristna livet. Det blir även
en fysisk dörr på vår scen och vid varje
gudstjänst kommer en talare att knacka på
dörren. Vem det är? Ja, det gäller att vara
på plats så man inte missar något!

KRIK
Under terminen fortsätter KRIK-fotboll
att träffas på måndagskvällar i Södra
Utmarkens idrotthall kl 19.00-20.30. Läs
mer på hemsidan om terminsstart.
SAGOLIKA MORGON
Välkommen på ännu en härlig kvinnofrukost! 21 september kl 9.00-11.00 dukas
det vackert i kyrkans café och frukostbordet
fylls med god mat. Temat för morgonen är
Fåraheden och ullen, Lotta Nordling håller
i föredraget. Priset för frukosten är 80 kr.
ALPHA - PROVA PÅ
Terminens Alpha-kurs startar 2 oktober,
denna kväll är alla välkomna för en provapå gång. Alpha-kursen är för dig som är
nyfiken på kristen tro och vill prata mer om
livets mening. Upptäck vad kristen tro handlar om. Kontakta Carl Skarin, för frågor och
anmälan carl.skarin@efs-kyrkan.info eller
070-526 95 57

RIKTAD
Distriktskonferensen Riktad äger rum den
12 oktober och även detta år är den i
Hässleholm. Då kan man bland annat
lyssna till Carl-Henrik Jaktlund som är nationell ledare för Alpha. I år blir konferensen i enklare form och mer information
kommer efterhand.

TEMAHELG – VISUELL DROG
Fredagen den 18 oktober samt lördagen
den 19 oktober finns Ulrika Stigberg hos
oss för att tala om nätporr. Det blir föredrag på fredagens kväll och lördagen
eftermiddag i EFS-kyrkan medan föredraget på lördagens förmiddag blir en
frukost på S:t Mikael. Mer information
finns på hemsidan och det finns även information i infohörnan i kyrkan när det
närmar sig. Viktiga dagar, viktigt ämne.
ARBETSDAG
Den 26 oktober är det dags att samlas för
att arbeta i kyrka och ta hand om sådant
som vi inte hinner med i det kontinuerliga
arbetet. Vi samlas kl 8.00 och arbetar på
tills vi är färdiga. Medtag egen fika.
PANNKAKSKYRKAN
Pannkakskyrkan kommer att finnas ute
på stan vissa fredagskvällar för att möta
människor och bjuda på pannkakor och
kaffe. Det är en stor upplevelse att finnas
mitt bland alla människor på detta sätt.
Följ med en gång eller flera! Man träffas
i Pingstkyrkan kl 22.00 innan man beger
sig ut. Nytt för denna termin är att man
nu har ett samtarbete med Strandhems
bibelskola. För att följa med ut måste man
vara 18 år och äldre.

ETT GÄNG
PROBLEMLÖSARE

EFS-kyrkan består av en styrelse som överser hela verksamheten och arbetsleder de fyra anställda. Det finns
också fem olika utskott med olika ansvarsområden;
Salt – barn och ungdom, efs-kyrkan.tv – teknik, praktiska
utskottet, evangelisations- och lärjungautskottet samt
kommunikationsutskottet. Under året presenteras dessa i
Nyhetsbladet och turen har kommit till praktiska utskottet.

Det är ett gäng väldigt glada personer
som sitter i med i praktiska utskottet. Det
skämtas och skrattas en hel del men
det finns ett stort mått allvar i utskottet.
Praktiska utskottet styr upp allt som har
med kyrkans fastighet och trädgård
att göra men man ansvarar också för
kyrkans säkerhet. Utan deras arbete
skulle vi inte ha en kyrka.
De som sitter med i utskottet är Bengt
Starfelt, Helen Eriksson, Håkan Larsson,
Johan Engström och David Andreasson.
En hel del har hänt på senare tid; man
har köpt in nya spisar i köket, stolarna
på altanen har bytts ut och en kärra
för att flytta stolarna i kyrksalen på ett
enklare sätt har införskattats. Framöver
måste brandskyddet ses över och det har
tillkommit en ny brandansvarig i kyrkan.
- Det är mycket i kyrkan som måste tas
hand om och som måste fungera, säger
Helen. Mycket av det tänker man inte
på men det finns en tanke och ett arbete
bakom allt.
Utskottet planerar hur städning, servering
och trädgårdskötsel ska gå till på bästa

sätt. Det gäller att vara effektiv med människors tid samtidigt som det är viktigt att
ha en positiv vinkling på alla praktiska
uppgifter som behöver göras i församlingen.
- Det praktiska arbetet är lagarbete och
den bästa gemenskapen är arbetsgemenskapen, säger Bengt med ett stort leende.

Den dröm utskottet har för sitt arbete är att
människor ska stå på kö för att få hjälpa
till. Det är inte alltid lätt att få människor
till någon av de olika städ- eller serveringsgrupperna.

På frågan om varför han väljer att finnas
med i utskottet svarar Johan Engström,
utskottets ordförande, följande:
- Jag sitter med i utskottet då praktiskt
arbete ligger närmast mig. Det känns
skönt att finnas med i bakgrunden och
se till att saker och ting fungerar som
det ska. Det praktiska arbetet är del av
helheten i kyrkan.
Håkan funderar kring vilken del av
kroppen man i utskottet är och han
kommer fram till att de är armbågen
som styr handen men ångrar sig säger
till sist ”den förlängda märgen” till allas
förtjusning.

Många behövs och tillsammans får vi en
väl fungerande kyrka. Vill du vara en av
dem som står i kö till att få hjälpa till –
maila då Johan –
johan.engstrom@efs-kyrkan.info

Praktiska utskottets medlemmar:
Bengt Starfeldt
Håkan Larsson,
David Andreasson
Helen Eriksson
Johan Engström

ETT KORT MÖTE MED

FEMKE
VOORTMAN

Femke Voortman är hollänska och kom till
Sverige med sina föräldrar för 4,5 år sedan.
Familjen, som är kristen, hittade snabbt till EFSkyrkan i Ängelholm. Femke, som är lojal, överlåten och mycket engagerad fann sin plats i
kyrkan på kort tid och hon skaffade sig snabbt
vänner. Idag finns hon bland annat med i arbetet kring gudstjänsttekniken och sitter med
i kommunikationsutskottet. Hon läser strategisk
kommunikation vid Lunds universitet och ser
framemot att denna höst göra ett utbyte och
läsa en termin i Skottland.
- EFS-kyrkan betyder mycket för mig, säger
Femke. Jag trivs väldigt bra och man blir alltid
så varmt välkomnad när man kommer hit. Det
är roligt att jag också kan vara en del i att
välkomna andra hit.
Det är en av anledningarna att Femke väljer
att engagera sig på olika sätt men hon tycker
också om att tjäna helt enkelt, att var med och
bygga församling.
En annan orsak till att Femke trivs så bra är gemenskapen, speciellt i ungdomsgruppen och i
Unga vuxna-gruppen där hon kan träffa sina
vänner, prata om Gud och allt möjligt annat.
- Men här finns plats för fler, säger hon och
ler stort. Min dröm för kyrkan är att ännu fler
människor ska hitta hit, speciellt ungdomar!

ALMANACKA
AUGUSTI

2-4 fre-sön

Summerfest ungdomsläger

4 sön

10.00

Sommargudstjänst – Carl Skarin

7 ons

17.00

Kvinnoträff i Hembygdsparken

8 ons

18.00

Spontanträff på stranden

9 fre

18.30

UG på Puls – samåkning från kyrkan

11 sön 10.00
		
13.30
15 tors 18.00
17 lör

Sommargudstjänst – nattvard,
Magnus Lennartsson
KRIK Spikebollturnering, Havsbaden
Spontanträff på stranden

19.00

Ekumenisk bön, Pingstkyrkan

11.00

Barnfest och barnloppis se notis s 5

18 sön 10.00

Sommargudstjänst – Carl Skarin

20 tis

18.30

Projekt: gospelkör se notis s 5

21 ons 17.00

Kvinnoträff

25 sön 10.00

Sommargudstjänst – Lennart Albertsson

28 ons 18.30

Projekt: gospelkör se notis s 5

NEKA INGEN EN SKÄLIG GÅVA när det står i din
makt att hjälpa. Om du har något, svara då inte
din broder: ”Kom tillbaka i morgon, då skall du få.”
Anstifta inget ont mot din broder, som tror sig bo
trygg i din närhet. Tvista inte med någon utan fog,
med en som inte har gjort dig något ont. Avundas
inte våldsverkaren, slå inte in på de vägar han går.
Herren avskyr den som är falsk, men de rättrådiga
har hans vänskap.
Ordspråksboken kapitel 3, vers 27-32

För alla barn, SommarSkatten

För alla barn, Söndagsskolan Skatten
PÅ EFS-KYRKAN.TV
kan du se de flesta gudstjänster i efterhand

ALMANACKA
SEPTEMBER

19 tors 8.00

Morgonbön

19.00

Ekumenisk bön, Pingstkyrkan

20 fre

17.00

Fredagsaktiviteter, se efs-kyrkan.info

21 lör

9.00

Sagolika morgon se notis s 5

22 sön 10.00

Gudstjänst Bakom dörren - stadsporten

26 tors 8.00

Morgonbön

27 fre

Fredagsaktiviteter, se efs-kyrkan.info

17.00

29 sön 10.00
		
s

1 sön

10.00

en
Gudstjänst Bakom dörren - ytterdörren otis s 5

4 ons

17.00

Kvinnoträff

5 tors

8.00

Morgonbön

19.00

Ekumenisk bön, Pingstkyrkan

17.00

Fredagsaktiviteter, se efs-kyrkan.info

6 fre

8 sön 10.00
		

Gudstjänst Bakom dörren - den öppna
dörren

12 tors 8.00

Morgonbön

13 fre

Fredagsaktiviteter, se efs-kyrkan.info

17.00

Gudstjänst i S:t Mikael –
Magnus Lennartsson

15 sön 10.00
		

Gudstjänst Bakom dörren – innerdörren,
nattvard

18 ons 17.00

Kvinnoträff

För alla barn, Söndagsskolan Skatten
PÅ EFS-KYRKAN.TV
kan du se de flesta gudstjänster i efterhand

ALMANACKA
OKTOBER

1 tis

18.30

Alpha – prova på se notis s 5

2 ons

17.00

Kvinnoträff

3 tors

8.00

Morgonbön

19.00

Ekumenisk bön, Pingstkyrkan

17.00

Fredagsaktiviteter, se efs-kyrkan.info

4 fre

6 sön 10.00
		

Gudstjänst Bakom dörren – stängda dörren
nattvard

10 tors 8.00

Morgonbön

11 fre

19.30

Alternativ kväll

12 lör

10.00

Riktad, regionskonferens se notis s 5

13 sön 10.00
12.00

Gudstjänst Bakom dörren - tempelporten
Alternativ söndag

16 ons 17.00

Kvinnoträff

17 tors 8.00

Morgonbön

19.00

Ekumenisk bön, Pingstkyrkan
se n
otis
s5

18-19 fre-lör

Temahelg Visuell drog – nätporr

20 sön 17.00

Gudstjänst Lärjungaskap 2.0 - Carl Skarin

24 tors 8.00

Morgonbön

25 fre

17.00

Fredagsaktiviteter, se efs-kyrkan.info

26 lör

8.00

Arbetsdag se notis s 5

27 sön 10.00
		

Gudstjänst Jesus är…början och slutet Magnus Lennartsson

30 ons 17.00

Kvinnoträff

31 tors 8.00

Morgonbön

För alla barn, Söndagsskolan Skatten
PÅ EFS-KYRKAN.TV
kan du se de flesta gudstjänster i efterhand

HITTA HIT
MED BUSS:

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

FÖLJ OSS PÅ NÄTET
Facebook: EFS kyrkan Ängelholm
Instagram: efskyrkanahlm
Hemsida: efs-kyrkan.info

STÖD OSS
Bankgiro 697-0487
Swish 123 122 4732
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KYRKBILEN

Vi erbjuder kostnadsfri kyrkbil på söndagsförmiddagen. Vid kvällsgudstjänster behöver man boka bil. För mer info, kontakta Bengt Starfelt 073 731 74 56

Metallgatan 31 | 252 72 Ängelholm
www.efs-kyrkan.info
0431 125 80
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