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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

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

HÅKAN WINTHER, ordförande Salt 
070 207 73 63
hakan.winther@efs-kyrkan.info

 KONTAKT 

t o m 31 
december

t o m 30 
november



HÄLSNINGEN
från Helena Bonde, barnverksamhet

Min stund på jorden
Det senaste året har jag funderat extra 
mycket på vem jag är, vem Gud vill att jag 
ska vara och hur jag bäst kan ta tillvara på 
min stund på jorden. Kanske är detta tankar 
som du också funderar på ibland? Gud har 
gett mig livet och skapat mig till den Han 
vill att jag ska vara. I Jeremia 1:5 står det 
”Innan jag formade dig i moderlivet utvalde 
jag dig...”. Jag är ingen slump. Gud har en 
plan med mitt liv. Han vill leda mig rätt om 
jag bara tar mig tid att lyssna.
Min bön och min önskan är att jag ska an-
vända min tid på ett fint och klokt sätt. Att 
säga ja istället för nej, att njuta av de da-
gar jag får och se möjligheter istället för att 
fokusera på det som är negativt. Att hitta 
det som ger mig energi istället för att fastna 
i det som tar energi. Inte alltid så lätt, men 
jag vill försöka!
Nu i höst så har jag haft förmånen att vara 

med ett par gånger på Pannkakskyrkan. 
Detta är något som jag tänkt att jag vill en-
gagera mig i, men det har inte blivit av för 
jag har i nästa andetag tänkt ”sen” och så 
har åren gått… 
För några veckor sedan så bestämde jag 
mig. Jag vill ju vara med och varför vänta? 
Och vet ni vad, jag ångrar inte för en se-
kund att jag tog det beslutet. Att få stå på 
Storgatan mitt i natten och servera pannka-
kor och kaffe och få samtala med männ-
iskor om livet och om tron det är så fint och 
berör mig så mycket och att vi står där berör 
inte bara mig själv utan också de människor 
vi möter.  
För mig blev detta ett konkret bevis på 
att Gud behöver mig och att Pannkakskyr-
kan är en av de uppgifter som Han tänker 
skulle passa bra för mig. Jag bad, jag 
följde mitt hjärta och jag vågade gå.Gud 
har gett dig livet och skapat dig till den 

TACK TILL VÅRA SPONSORER:

ICA HAMILTON

MUNKAGRODDEN

HELGESSONS TRÄDTJÄNST

KULLAHARMONI

STARFELTS BIL

Han vill att du ska vara.Han älskar dig 
och behöver dig.  Jag vill nu utmana dig att 
stanna upp och fundera och be över:
 Vem är du? 
 Vem vill Gud att du ska vara?
 Hur kan du bäst ta tillvara på din stund på 
jorden?

VÅR VERKSAMHET SKER I 
SAMARBETE MED:



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  

MISSIONSSÖNDAG
Söndagen 17 november är det inte bara 
en Skattengudstjänst utan även en dag 
då vi samlar våra krafter för missionen. 
Vi kommer samla in pengar genom kol-
lekten, en stor basar och lotterier. Var 
med och skänk saker till borden på ba-
saren - sylt, bröd, kakor mm, lämna i 
kyrkan innan gudstjänsten. Vi gör detta 
tillsammans för andra som har stora be-
hov av ekonomiskt stöd. Kyrkfikat kryd-
das med etiopisk pepparsås på macka. 
Nu testar vi lite nya grepp kring denna 
dag men lyckas vi ändå nå upp till förra 
årets resultat på 80.000:-? Kom och se, 
be och ge...

BÖN PÅ VILLAN
Under advent utlyser vi tre bönetillfällen 
i tre olika hem på Villan - tillfällen då vi 
får be för alla som bor i detta område 
och att söka Herren för hur vi kan åter-
spegla Guds hjärta för dessa människor. 
Vi samlas 19.00-20.30 i följande hem:
Månd 2 december hos familjen Hed-
ström, Karlavägen 4 (072-222 50 44)
Månd 9 december hos familjen Sved-
berg, Åsbogatan 48C (070-636 88 95)
Månd 16 december hos Lisa Skarin, 
Skörpingevägen 5A (0730-73 81 82)

VILL DU BLI MEDLEM
Vill du förtydliga din tillhörighet i EFS-
kyrkan är du välkommen att gå med 
som medlem. Nästa medlemsintagning 
är det 1 december.  Innan det bjuder vi 
in till informationsträff för dem som är 
intresserade av att bli medlemmar där vi 
berättar om vår kyrka, det blir den 24 
november efter gudstjänsten. Om du är 
intresserad av att bli medlem, kontakta
präst Magnus Lennartsson 073 379 6124
magnus.lennartsson@efs-kyrkan.info  

SAGOLIKA MORGON MED 
GUNILLA LUDVIGSSON
Välkommen på ännu en härlig kvinno-
frukost! Den 16 november kl 9.00-11.00 
dukas det vackert i kyrkans café och 
frukostbordet fylls med god mat. Gunilla 
Ludvigsson ger en varm, humoristisk, 
hoppfull och inspirerande föreläsning  
om Ett liv värt att leva. Missa inte detta! 
Priset för frukosten är 80 kr, anmälan 
sagolikamorgon@efs-kyrkan.info

PANNKAKSKYRKAN
Pannkakskyrkan finns 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 Pingstkyr-
kan kl 22.00 innan man beger sig ut. För 
att följa med ut måste man vara 18 år. 
På hemsidan kan man se vilka datum 
man går ut. Följ Pannkakskyrkan Äng-
elholm på Facebook för uppdateringar.



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.

JULMARKNAD
Första advent är det av tradition jul-
marknad i Ängelholm. I år kommer EFS-
kyrkan finnas på plats där vi bjuder på 
pannkakor, finns till för samtal med folk 
och samlar in pengar till förmån för mis-
sionen. Kom och var med på plats en 
stund eller hela eftermiddagen.

JULKONSERT
Kören One nation och Jonas Engström 
bjuder in till en konsert  tillsammans med 
Peter Hallström den 1 december kl 18. 
Han har skrivit några av våra mest äls-
kade sånger; Håll mitt hjärta, Kärleks-
visan och Viskar en bön. I denna per-
sonliga och mäktiga julkonsert blandas 
julens sånger med kören One Nations 
repertoar och Peters egna låtar och be-
rättelser från hans arbete med Erikshjäl-
pens i HOPE-studio, Kampala, Uganda. 
Biljetter köps i infohörnan eller nortic.se

NYÅRSFEST
För tredje året i rad inbjuder EFS-kyrkan 
till nyårsfest. Det har snabbt blivit en 
trevlig tradition där vi tillsammans ska-
par en härlig fest med mat, lekar, utma-
ningar, andakt och tolvslag! Anmälan.
Välkommen du också! 

GUDSTJÄNSTTEMA
Under början av det nya året går vi in ett 
gudstjänsttema  Detox där vi får fundera 
kring vad vi behöver rensa bort i våra 
liv och om hur vi lämnar upplevelser och 
hårda ord bakom oss för att kunna växa 
som människor.  Och det med Jesus i fo-
kus! Det finns en bibelläsningsplan som 
man kan följa under temat. Den finns på 
hemsidan och i infohörnan när det är 
dags. 

JULFEST
Det blir julfest i EFS-kyrkan den 15 de-
cember kl 14.30. Det blir julmingel med 
liveband och lussebulle och sedan kom-
mer luciatåget med julhälsning. Det kan 
hända att tomten kommer också! 

SAVE THE DATE

Boka in helgen 17-19 april 2020 i era 
kalendrar redan nu! Då kommer vi näm-
ligen få besök av Annahita Parsan och 
Marie-Louise Nilsson. Vi håller på att 
jobba med hur formatet för helgen ska 
se ut. Det vi vet just nu är att det kommer 
att bli en väldigt spännande helg där vi 
jobbar över gränserna mellan grupper i 
kyrkan på ett sätt vi inte gjort förut.

KYRKBILEN 
Vi erbjuder kostnadsfri kyrkbil på sön-
dagsförmiddagen. Vid kvällsgudstjäns-
ter behöver man boka bil. För mer info, 
kontakta Bengt Starfelt 073 731 74 56



efs-kyrkan.tv ansvarar för allt det tek-
niska i vår församling. Det handlar om 
tekniken kring gudstjänsterna, inspel-
ningar av predikningar men de tar ock-
så hand om teknik utanför kyrksalen, 
exempelvis i caféet. Det är en uppgift 
som inte syns och inte uppmärksammas 
speciellt mycket men som vi idag inte 
kan leva utan. Att tekniken fungerar be-
tyder att fler människor kan ta del av 
Guds ord och kan finnas med i lovsång 
till Herren. 

Utskottet leds av ordförande Johannes 
Janerheim. Han har en lugn och pro-
blemlösande attityd till sin uppgift; ing-
et är för svårt och konstigt att ta tag i. 

 - Vår främsta uppgift i utskottet är att 
administrera och visionera för den tek-
niska utvecklingen i kyrkan men även 
att  se till att vi har tekniker till alla po-
sitionerna i gudstjänstteamen, säger 
Johannes.

De som sitter med förutom Johannes är 
Agnes Rask, Carl Skarin, John Henrys-
son, Patric Kullenberg och Petter Jarbo 
och de träffas några gånger per termin. 
De har olika infallsvinklar i arbetet och 

efs-kyrkan.tv 

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 
utskottet, evangelisations- och lärjungautskottet samt 
kommunikationsutskottet. Under året presenteras dessa i 
Nyhetsbladet och turen har kommit till efs-kyrkan.tv



tillsammans blir de en grupp som har 
koll på läget. Att man kan teknik är tyd-
ligt och ”bunkern” där man bildprodu-
cerar är mittpunkten för de teknikintres-
serade.

 - Jag sitter med i utskottet för att jag 
tycker det är en viktig del i församling-
en eftersom vi når ut med vårt budskap 
till människor både inom och utanför 
församlingen, säger Agnes Rask med 
ett stort leende. Dessutom tycke jag det 
är grymt kul att få vara en del av pro-
cessen.

Under höstterminen bjuder utskottet in 
till Sunday school vid fyra tillfällen. Hit 
kan man komma om man är intresserad 
av att komma med i arbetet kring tekni-
ken men det är också till för dem som 
finns med i annan  verksamhet som då 
och då kan behöva viss kunskap kring 
olika saker. 

 - Men Sunday schoool hoppas vi kun-
na sänka tröskeln för de som vill enga-
gera sig i tekniken, säger Johannes.  
Men även att ge tillfälle för befintliga 
tekniker till fortbildning och för övriga 
i församlingen att lära sig hur man, ex-

empelvis, startar musik eller tänder lam-
porna i kyrksalen. 

Det finns alltid plats för fler tekniker i 
kyrkan och om man är intresserad av 
att komma med i arbetet, nybörjare el-
ler erfaren spelar ingen roll, kontakta 
Johannes – 
johannes.janerheim@efs-kyrkan.info

Några av kyrkans tekniker
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 VISSTE 
DU ATT... 

… vår präst Magnus Lennartsson har haft 
fullt upp i sommar. Han har haft tre dop i 
havet, två vigslar samt predikat i EFS-kyr-
kan i Helsingborg, och i United i Malmö. 
Tillsammans med sin fru Lotta har han
gästat EFS Pärup där Lotta har pratat kring 
sin bok och Magnus hållit andakt. Han har 
också haft guidningar på Bibels värld.

… Louise Malmborg, vår ungdomsledare, 
har besökt Strandhems bibelskola där 
hon har hållit ett bibelstudium  om evang-
elisation. EFS-kyrkan samarbetar nu med 
Strandhem i arbetet med Pannkakskyrkan. 

… en nystartad familje-smågrupp städar 
stora delar av kyrkan en gång i måna-
den. Städ och lek - en vacker kombina-
tion!

… du kan när som helst under året an-
mäla intresse för att bli mentor eller få 
en mentor. 

… efs-kyrkan.tv jobbar inte bara för att 
synas mer utan även för att synas min-
dre. Nya kamerastativ har tillverkats vil-
ket har gjort det möjligt att gömma våra 
kamerapositioner längst bak i kyrkan 
för att fokus på gudstjänsterna inte ska 
störas.

... i  kyrkan finns det människor som vill 
och kan ta sig tid med dig. Om du önskar 
komma i kontakt med någon av dem för 
ett djupare samtal, kontakta våra präster 
Magnus Lennartsson 073 379 61 24 eller 
Carl Skarin 070 526 95 57.

… din bön gör skillnad både för dig, 
för de runt omkring dig och för vår stad. 
Första och tredje torsdagen varje månad 
samlas alla som vill till bön för Ängel-
holm, se kalendern för tider.  

… Helena Bonde, barnledare i kyrkan, 
har föreläst om Skatten under Lunds stifts 
utbildningsdagar på Åkersbergs stiftsgård. 

... Carl Skarin, präst i församlingen, har 
haft tre vigslar under sommaren och även 
guidat på Bibelns Värld.



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

För alla barn, Söndagsskolan Skatten

ALMANACKA
NOVEMBER

1-3 fre-sön Xpel - spelläger

3 sön 17.00    Gudstjänst Jesus är… vårt hopp - 
  Magnus Lennartsson

7 tors 08.00 Morgonbön

 19.00 Ekumenisk bön, Pingstkyrkan

8 fre 17.00  Fredagsaktiviteter, se efs-kyrkan.info

10 sön 10.00 Gudstjänst Jesus är… min - Carl Skarin

 12.00 Sunday school, teknikskola

13 ons 17.00 Kvinnoträff

14 tors 08.00 Morgonbön

15 fre 17.00  Fredagsaktiviteter, se efs-kyrkan.info

16 lör 09.00 Sagolika morgon

17 sön 10.00 Skattengudstjänst för alla

 12.00 Missionsbasar

21 tors 08.00 Morgonbön

 19.00 Ekumenisk bön, Pingstkyrkan

22 fre 17.00  Fredagsaktiviteter, se efs-kyrkan.info

24 sön 10.00 Gudstjänst Jesus är… min herde - 
  Magnus Lennartsson, nattvard

 11.45 Info-träff för nya medlemmar

 12.00 Sunday school, teknikskola

27 ons 17.00 Kvinnoträff

28 tors 08.00 Morgonbön

29 fre 17.00  Fredagsaktiviteter, se efs-kyrkan.info

se notis s 5

se notis s 5



1 sön 10.00 Gudstjänst Jesus är… underbar i råd -
  Carl Skarin, medlemsintagning

 18.00 Julkonsert med One nation och Jonas Engström 
  samt Peter Hallström

2 mån 19.00   Bön på Villan

5 tors 8.00   Morgonbön

 19.00 Ekumenisk bön, Pingstkyrkan

6 fre 17.00 Fredagsaktiviteter, se efs-kyrkan.info

8 sön 10.00    Gudstjänst Jesus är… väldig Gud -
  Carl Skarin, nattvard

9 mån 19.00   Bön på Villan

12 tors 8.00   Morgonbön

13 fre 17.00 Fredagsaktiviteter, se efs-kyrkan.info

15 sön 10.00 Gudstjänst  Jesus är… evig Fader -
  Magnus Lennartsson

15 sön 14.30 Julfest med luciatåg

16 mån 19.00   Bön på Villan

19 tors 8.00   Morgonbön

20 fre 17.00 Fredagsaktiviteter, se efs-kyrkan.info

22 sön 10.00 Gudstjänst Jesus är… Fridsfurste -
  Magnus Lennartsson

24 tis 10.00   Gudstjänst Jesus är…han som kommer i  
  Herrens namn - Carl Skarin

 23.00   Midnattsmässa, Carl Skarin, nattvard

29 sön 23.00   Gudstjänst Lärjungaskap 2.0 Carl Skarin

31 tis 18.00 Nyårsfest

ALMANACKA
DECEMBER

För alla barn, Söndagsskolan Skatten

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

¤



5 sön 10.00    Gudstjänst Detox– eller inte - Magnus 
  Lennartsson

8 ons 17.00 Kvinnoträff -Knutsfest, knytkalas och lekar

9 tors 8.00   Morgonbön

10 fre 17.00 Fredagsaktiviteter, se efs-kyrkan.info

12 sön 10.00 Gudstjänst Detox– oförlåtelse - Carl Skarin

16 tors 8.00   Morgonbön

 19.00 Ekumenisk bön, ELM

17 fre 17.00 Fredagsaktiviteter, se efs-kyrkan.info

19 sön 10.00  Gudstjänst Detox– rädsla - Magnus 
  Lennartsson, nattvard

22 ons 17.00 Kvinnoträff

23 tors 8.00 Morgonbön

24 fre 17.00 Fredagsaktiviteter, se efs-kyrkan.info 

26 sön 10.00 Gudstjänst Detox– avskärmad - Carl Skarin

30 tors 8.00   Morgonbön

31 fre 17.00 Fredagsaktiviteter, se efs-kyrkan.info

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

ALMANACKA
JANUARI

januari -
första söndagen är den 5 januari
19 januari - flytta ner Magnus efterbnamn för att slippa avstavningen

För alla barn, Söndagsskolan Skatten

¤ För alla barn, Barnaktivitet

¤

Herren välsigne dig
och bevare dig.

Herren låte sitt ansikte lysa över dig
och vare dig nådig.

Herren vände sitt ansikte till dig
och give dig frid.

4Mos 6:24-26

Herren välsigne dig
och bevare dig.

Herren låte sitt ansikte lysa över dig
och vare dig nådig.

Herren vände sitt ansikte till dig
och give dig frid. 

4Mos 6:24-26



EFS kyrkan
ÄngelholmMetallgatan 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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