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HELGESSONS TRÄDTJÄNST

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 
 T ILL 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

SARA ENGSTRÖM, barnverksamhet
079 348 52 72
sara.engstrom@efs-kyrkan.info

ANNE ÖHMAN, ungdomsledare

anne-marie.ohman@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

HÄLSNINGEN
från Magnus Lennartsson, präst

Tro, hopp och kärlek
Dessa tre ord vaknade jag med på nät-
hinnan för ett antal nätter sedan, med 
en tanke att de skulle räckas in till några 
människor i en speciell situation. Det som 
slog mig var att dessa tre ord innehåller 
så mycket och utifrån bibel-ordet förstår vi 
att de pekar på Honom som är allt.

När jag sitter och skriver detta är det mitt 
i advent och den skånska vintern gör sig 
påmind med regn, rusk och några plus-
grader. Samtidigt vet jag att du som läser 
detta har nått en bit in i 2020 och anar 
att våren är på gång. Jag trivs i advent 
och de mörka månaderna men ändå är 
det något i mig som längtar efter värmen 
och vårens knoppar på träd och
buskar.

Jag tror att den kommer och jag hoppas 

på den – våren med sin form av liv. Den-
na adventstid blev för mig väldigt speciell 
då min pappa avslutade jorde-livet. Rent 
känslomässigt tog det mig väl-
digt djupt men jag får dela känslan 
av sorgen med glädjen över det jag 
hoppas på. Min tro är att han fick fira sin 
himmelska födelsedag när han drog sitt 
sista andetag. Slutet här är inte en punkt 
i tillvaron utan mer som ett kommatecken 
– det kommer mera. I tron på Jesus får vi 
se fram emot en hel och underbar tillvaro i 
Guds närhet. Ingen sorg, inga sjukdomar, 
ingen klagan och ingen gråt.

Jag tror att den kommer och jag hoppas 
på den – tillvaron i Jesus närhet och ett 
evigt liv. När du nu går våren till mötes 
och ser grönskan och livet ta ny fart så 
påminn dig om att Gud vill stärka din 
tro, öka ditt hopp och uppliva din kär-

lek. Även om vår tillvaro som i grunden 
är så fantastik, ändå ofta kan upplevas 
mörk och dyster – så kan du och jag få 
vara reflexer som återspeglar Guds ljus. 
Dina ord och dina handlingar kan göra 
skillnad som innebär att det kan födas 
hopp och tro i en annan människa och 
att Guds kärlek får levas ut.

 KONTAKT 



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.

… Sara Engström börjar sin tjänst som ansvarig för barnarbetet i församlingen den ?? februari. Sara är medlem i församlingen sedan många år och har tidigare även suttit med i styrelsen. Välkommen, Sara!

… det i kyrkan finns det flera 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 Lennartsso
n, 073-379 61 24 eller Carl Skarin, 070-526 95 57.

EFS-KYRKANS ÅRSMÖTE
Välkommen på årsmöte 11 mars kl 
19.00. Alla är välkomna att ta del av 
mötet men för att rösta måste man vara 
medlem. 

VÄXA VIDARE  
Under våren erbjuder vi en kurs under 
sex tisdagskvällar där vi inleder med att 
äta tillsammans, lyssna på ett föredrag 
och sedan samtala och diskutera. Vi 
börjar den 25 februari och kursen kostar 
150 kr. Läs mer om kursen; och de äm-
nen som tas upp och om anmälan, på 
hemsidan: efs-kyrkan.info

SKÄRTORSDAGSMÄSSA MED 
PÅSKMÅLTID
Kl 19.00 Fira minnet av Jesus sista mål-
tid med sina lärjungar, med hjälp av bö-
nerna, berättelserna och smakerna som 
funnits med i den judiska påskmåltiden 
i årtusenden. Vi följer en förkortad ord-
ning i ljuset av hur Jesus uppfyller löf-
tena, och avslutar med mässa. Måltiden 
består av smakbitar av de traditionella 
rätterna. Anmäl dig gärna i förväg till 
carl.skarin@efs-kyrkan.info

TEMAKVÄLL NÄTPORR
Välkommen på en uppföljning efter vår 
temahelg om nätporr. Tillsammans tittar 
vi på det föredrag som Ulrica Stigberg 
höll i oktober. Därefter blir det samtal 
och reflektion. 11 februari kl 18.30.

 PÅ GÅNG  

PORR OCH PANNKAKOR
Nätporren finns ständigt tillgänglig, och 
studier visar att det framförallt är män 
som konsumerar. Hur kan vi som män 
hantera detta? Vad är våra erfarenhe-
ter? Hur kan vi hjälpa varandra? 
Välkommen den 8 februari klockan 10 till 
en förmiddag för män med samtal, dis-
kussion - och pannkakor. Anmäl senast 5 
februari till carl.skarin@efs-kyrkan.info

KYRKBILEN
För er som inte kan ta er ut till kyrkan 
på egen hand på söndagsförmiddagen, 
erbjuder vi kostnadsfri kyrkbil. Den av-
går från Bellis blomsterhandel kl 9.30 
och sedan hämtar den på Stortorget, 
hörnan mot biblioteket. Vid kvällsguds-
tjänster behöver man boka bil. För mer 
information, kontakta Bengt Starfelt 073 
731 74 56.SALT ÄNGELHOLMS ÅRSMÖTE

Välkommen på ett väldigt viktigt, roligt 
och ofta välbesökt årsmöte. Detta är till-
fället då vi alla har möjlighet att stötta, 
peppa och påverka barn och ungdoms-
arbetet i vår kyrka och naturligtvis av-
slutas mötet med glassbuffé! Alla är väl-
komna den 7 februari kl 18.30. 

P A N N K A K S K Y R K A N
Pannkakskyrkan mötet mellan himmel 
och pannaka. Vi vill genom ord och kär-
leksfulla gärningar göra Guds rike syn-
ligt i Ängelholm! 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, när-
mast 14e och 28e februari.

ÄLSKA OCH GÖR DET DU VILL
Vad säger Gud om kroppen, relationer 
och kärlek? UG välkomnar hela försam-
lingen till en helkväll med både lek, un-
dervisning, andakt och fika. Syster Sofie 
från Rögle kloster kommer undervisa och 
föredraget spelas in för att kunna nå en 
bredare publik. Välkommen den 6 mars kl 
19.30!

ARBETSDAG 
Den 25 april 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. 

BIBEL
Nytt för denna termin är Bibel - bibelstu-
dier för ungdomar i Light och UG ålder, 
dvs från åk 6 och uppåt. Varannan vecka 
får vi lyssna till en spännande talare och 
sedan diskutera ämnet för kvällen. 
Välkommen udda veckor kl 17.45-19.15

TEMAHELG 
Försoning – Frihet - Glädje
Under helgen den 18-19 april samlas vi 
under temat Försoning – Frihet - Glädje. 
Försoning med oss själva och människor 
omkring oss genom befrielse i Kristus.
Vilken glädje! Det vill vi gärna fira med 
dig under Temahelgen med sång, musik 
och inspirerande talare. Oavsett om vi 
är troende eller ej och oavsett var vi be-
finner oss i livet så behöver vi höra bud-
skapet om försoning, frihet och glädje 
och få tillfälle att tillsammans glädjas 
över detta. 
Undervisare denna helg är Anna-Hita 
Parsan, präst i Hammarbykyrkan och 
Marie-Louise Nilsson präst Alpha Sveri-
ge. Mer information finns på hemsidan: 
efs-kyrkan.info 



Gudstjänsterna är församlingslivets 

nav. Oavsett vilka engagemang vi har i 

församlingen och samhället kan vi alla 

mötas i gudstjänsten. Här samsas glädje, 

sorg, ilska, tro och tvivel. Du är lika 

välkommen i vilket skick du än kommer. 

Några berörs mest av predikan, andra 

av musiken. Någon längtar till samvaron 

runt kyrkkaffet. Andra kommer kanske 

enbart för att gå till förbön. Våra behov 

varierar med vem vi är, och var vi står i 

livet. Oavsett vad du känner igen dig i är 

du alltid välkommen!

Gudstjänstrådet arbetar med allt som rör 
sig runt gudstjänsterna, till exempel be-
manning av olika uppgifter, planering av 
predikoteman och utveckling av arbetet. 
Engagemanget kring gudstjänsterna är 
stort i församlingen. Det är fantastiskt ro-
ligt, och samtidigt en utmaning. Vi vill att 
alla ska hitta något som hjälper oss att 
komma närmare Jesus. 
Önskan är att alla ska få gå ifrån guds-

tjänsten och känna att något på något 
vis är annorlunda, i livet eller i oss själva.

 - Hur tänker du kring att fira gudstjänst? 
 - Vågar du bortse från människorna om-
kring dig och möta Jesus utan förbehåll?  
- Vad tar du med dig ut i veckan som 
kommer efter söndagen? 
Det kanske kan bli ett samtalsämne till 
nästa kyrkkaffe! 

Ett inslag i gudstjänsten som alltid är 
mycket uppskattat är att få höra vittnes-
börd, människors egna berättelser om 
hur man mött Gud på ett eller annat sätt, 
kanske sett Honom gripa in i livet eller 
fått uppleva Hans närhet och kärlek. Det 
behöver inte vara avslutade berättelser 
med ett “lyckligt slut”, och absolut inte 
stora och dramatiska saker. Vi har alla 
en historia att berätta, kanske vill du dela 
med dig av din? 
Ta i så fall kontakt med  Malin Jarbo, ord-
förande i gudstjänstrådet - 
malin.jarbo@efs-kyrkan.info

Evanglisations- och lärljungarutskot-
tet har tillsatt ett råd som arbetar 
med gudstjänsterna. Gudstjänsten är 
EFS-kyrkans nav och all övrig verk-
samhet utgår från dem.

Ty liksom vi har en enda kropp men 
många lemmar, alla med olika uppgifter, 
så utgör vi, fast många, en enda kropp i 
Kristus, men var för sig är vi lemmar som 
är till för varandra. Vi har olika gåvor allt 
efter den nåd vi har fått: profetisk gåva 
i förhållande till vår tro, tjänandets gåva 
hos den som tjänar, undervisningens 
gåva hos den som undervisar, tröstens 
gåva hos den som tröstar och förmanar, 
gåvan att frikostigt dela med sig, att vara 
nitisk som ledare och att med glatt hjärta 
visa barmhärtighet.
Rom 12:4-8

FÖRSAMLINGENS 
NAV 



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

¤ För alla barn, Barnaktivitet

För alla barn, Söndagsskolan Skatten

ALMANACKA
FEBRUARI

19 ons 17.00 Kvinnoträff 
21 tors 8.00   Morgonbön
 19.00 Ekumenisk bön ELM
21 fre 17.00  Fredagsaktiviteter
23 sön 10.00 Gudstjänst Hugget i sten - Carl Skarin
25 tis 18.30 Växa Vidare 
27 tor 8.00   Morgonbön 
28 fre 17.00  Fredagsaktiviteter 

2 sön 10.00 Gudstjänst Detox - frestelser 
  - Magnus Lennartsson.
5 ons 17.00   Kvinnoträff
6 tors 8.00   Morgonbön
 19.00 Ekumenisk bön ELM
7 fre 17.00 Fredagsaktiviteter, Årsmöte SALT Ä-holm
8 lör  10.00  Porr och pannkakor
 9.30 Scouter
9 sön 10.00    Gudstjänst Detox - min stora mun 
  - Carl Skarin. Nattvard 
11 tis 18.30 Temakväll nätporr 
13 tor 8.00   Morgonbön 
15 fre 17.00  Fredagsaktiviteter  
16 sön 10.00 Gudstjänst Lärjungaskap 2.0 
  - Sara Engström

se notis s 5

se notis s 4

se notis s 5

 VISST E 
DU ATT... 

… Sara Engström börjar sin tjänst som ansvarig för barnarbetet i församlingen den ?? februari. Sara är medlem i församling- en sedan 
många år och har tidigare även suttit med i styrelsen. Välkommen, Sara!

… det i kyrkan finns det flera 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 Lennartsso
n, 073-379 61 24 eller Carl Skarin, 070-526 95 57.

… det i kyrkan finns det flera 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.

… även ungdomsledar-tjänsten är till-
satt. Den 16 januari 
börjar Anne Öhman 
hos oss. Anne har 
tidigare teamat under 
ett år i vår församling 
och känner därför 
speciellt ungdoms-
arbetet väl. Vi är så 
glada att ha henne tillbaka, nu som 
anställd! 
Välkommen Anne!

... det serverades drygt 200 pannkakor 
på julskyltningen då EFS-kyrkan och 
Pannkakskyrkan fanns med på torget. 
Många blev också glada av fina mis-
sionspriser i vårt lotteri.

… Sara Engström börjar sin tjänst som 
ansvarig för barnar-
betet i församlingen 
den 1 februari. Sara 
är medlem i försam-
lingen sedan många 
år och har tidigare 
även suttit med i sty-
relsen. 
Välkommen, Sara! ¤



1 sön 10.00 Gudstjänst Hugget i sten - om tro -  
  Magnus Lennartsson. Nattvard
4 ons 17.00 Kvinnoträff 
5 tors 8.00   Morgonbön
 19.00 Ekumenisk bön ELM
6 fre 17.00  Fredagsaktiviteter
 19.30 UG bjuder in församlingen 
7 lör 9.30 Scouter
8 sön 10.00    Gudstjänst Hugget i sten - om missbruk  
  - Carl Skarin. Nattvard
 12.00 After Church
11 ons 19.00 Årsmöte  
12 tor 8.00   Morgonbön 
13 fre  17.00  Fredagsaktiviteter

15 sön 10.00 Gudstjänst Hugget i sten - om vila 
  - Per-Eive Berntsson. Nattvard. 
  Barngudstjänst i UG
18 ons 17.00 Kvinnoträff
19 tors 8.00   Morgonbön
 19.00 Ekumenisk bön ELM
20 fre 17.00 Fredagsaktiviteter
21 lör 9.30 Scouter
22 sön 10.00 Gudstjänst Hugget i sten - om heder 
  - Magnus Lennartsson
26 tors 8.00   Morgonbön
27 fre 17.00 Fredagsaktiviteter
29 sön 10.00 Gudstjänst Hugget i sten - om våld 
  - Carl Skarin. Nattvard
31 tis 18.30 Växa Vidare

1 ons 17.00 Kvinnoträff
2 tors 8.00   Morgonbön
 19.00 Ekumenisk bön ELM 
5 sön 10.00    Gudstjänst Vägen till korset 
  - Magnus Lennartsson. Nattvard
9 tor 19.00   Skärtorsdagsmässa m påskmåltid
10 fre 10.00   Långfredagsgudstjänst Inför korset 
  - Magnus Lennartsson
11 lör 23.30  Bönenatt med bön, lovsång och dopför- 
  nyelse. Mer info se hemsidan
12 sön 10.00 Påskdagen - skattengudstjänst, nattvard
15 ons 17.00 Kvinnoträff
16 tors 8.00   Morgonbön
 19.00 Ekumenisk bön ELM 

17 fre 17.00  Fredagsaktiviteter
18 lör 9.30 Scouter
 10.00 Temahelg startar med ”Sagolika morgon”  
  med Annahita Parsan och 
  MarieLouise Nilsson. Mer info se hemsidan

19 sön 10.00  Gudstjänst - Annahita Parsan

 12.00 After church med Annahita Parsan

23 tors 8.00   Morgonbön
24 fre 17.00  Fredagsaktiviteter
25 lör 8.00  Arbetsdag i kyrkan

26 sön 10.00 Gudstjänst Hugget i sten - om sex 
  - Magnus Lennartsson
29 ons 17.00 Kvinnoträff
30 tors 8.00   Morgonbön

PÅ EFS-KYRKAN.INFO
kan du lyssna på alla gudstjänster i efterhand.
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För alla barn, Söndagsskolan Skatten

se notis s 5

se notis s 4

se notis s 5

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

¤
För alla barn, Söndagsskolan Skatten

se notis s 5

¤

För alla barn, Barnaktivitet



EFS kyrkan
Ängelholm

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

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