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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. 

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
076 173 65 58
anne-marie.ohman@efs-kyrkan.info

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

AMANDA RASK, ordförande Salt 
073 752 35 64
amanda.rask@efs-kyrkan.info

HÄLSNINGEN
från Anne Öhman, ungdomsledare

i att det här är något jag vill investera min 
tid och energi i.

Något som jag brottades med då jag 
sökte tjänsten var min otillräcklighet. Det 
är nog för att jag har en färdig föreställ-
ning om vem “ungdomsledaren” ska 
vara. Hon ska vara bra på att prata inför 
en grupp människor, hon ska kunna hålla 
grymma andakter, hon är taggad, rolig, 
smart, cool och mycket mer. Det är den 
bilden jag har fått av tidigare ungdomsle-
dare. När jag skulle placera in mig i den 
bilden, så stämde inte mycket in.

Jag var inte rädd för utmaningen i sig 
men rädd för vad alla andra skulle tycka 
och tänka. Vad har alla andra för för-
väntningar? Passar jag in? Det tror jag 
fortfarande inte att jag gör, men vad gör 
det. Vad jag tror på är att Gud kan an-

Nu har jag jobbat som ungdomsledare i 
lite mer än ett halvår vilket känns helt ga-
let. Hur kan det redan ha gått ett halvår? 
Det har ju knappt hänt något, men ändå 
så har det ju det. Vi hade några träffar i 
början av året och sen kom Corona och 
då fick vi byta till att ha digitala UG grup-
per och nu i sommar bestämde vi oss för 
att ÄNTLIGEN få träffa och hänga med 
ungdomarna igen. Det har varit tråkigt 
att kyrkan har stått tom men jag ska inte 
säga att det har varit något dåligt heller.

När jag sökte till tjänsten så litade jag 
fullt ut på att Gud ledde mig dit, vilket 
var läskigt och långt utanför min comfort 
zone. Jag hann inte tänka igenom beslu-
tet särskilt noga, utan sökte, fick gå på 
intervju och fick jobbet. Därför är jag väl-
digt tacksam för det här halvåret, för jag 
har haft tid att tänka. Jag har hunnit landa 

vända sig av vem som helst till vad som 
helst, även mig. Man behöver inte passa 
in i ramen för att vara rätt. Ibland behövs 
någon som är utanför ramen. Som ung-
domsledare är jag nog den personen.

Tack för förtroendet som jag har fått av er 
som ny ungdomsledare!
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 PÅ GÅNG  

SAGOLIKA MORGON
När livet växlar spår - om livets oförut-
sägbara resa. 
Välkommen till frukostträff för tjejer och 
kvinnor från 15 år. En rejäl frukost ser-
veras vid vackert dukat bord och vi får 
lyssna till Lise-Lotte Linder- Persson som 
berättar om sin livsresa som tagit ovän-
tade vändningar. 
Läs mer och anmäl på hemsidan eller till 
sagolikamorgon@efs-kyrkan.info.
Lördag 26 september kl. 9.00-11.00

ALPHA
I höst ordnar vi Alphakurs både fysiskt 
och digitalt. Upptäck vad kristen tro 
handlar om, samtala och diskutera och 
lär känna nya människor. Du kan delta 
på en onlinekurs eller på plats i kyrkan. 
Kursstart den 6 oktober. Läs mer och an-
mäl på hemsidan.  

AFTER CHURCH FÖR FÖRÄLDRAR 
–  DE SVÅRA SAMTALEN
Välkommen att sitta ner och dela erfaren-
heter kring att våga ta de svåra samtalen 
med dina barn. 
Söndagen den 13 september kl 11.45.

ARBETSDAG
Den 10 oktober är det dags att sam-
las för att arbeta i kyrkan och ta hand 
om sådant som vi inte hinner med i det 
kontinuerliga arbetet. Vi samlas kl 8.00 
och arbetar på tills vi känner oss nöjda. 
Medtag egen fika. Välkommen!

STARKARE TILLSAMMANS – EN 
FÖRSAMLINGSHELG
Vi behöver mer än någonsin komma till-
sammans efter ett halvår där vi till stor 
del varit separerade. Helgen 6-7 novem-
ber kommer att ha fokus på gemenskap 
och vår bön & lovsång till Jesus Kristus. 
Vi vill se en växande längtan till att job-
ba tillsammans för Guds rikes framväxt 
och därför hoppas vi att just du kommer 
med.  Läs mer på hemsidan.

MISSIONSBASAR
Det blir en missionsbasar i kyrkan som 
vanligt. Basaren blir full av spännande 
ting: mat, kransar, hantverk m.m. MAN 
MÅSTE DOCK ANMÄLA SIG VIA E-
POST till: missionbasar@efskyrkan.info 
för att få en tid då man (med sällskap) 
kan komma till kyrkan. När man kom-
mer dit har man 30 min på sig. Allt för 
att det inte ska vara fler än 50 i kyrkan 
samtidigt. Välkommen söndagen den 15 
november, anmälan startar 25 oktober. 
Låt oss slå vårt rekord som vi faktiskt 
gjort varje år de senare åren. 

RIKTAD
Varje år arrangerar EFS i Sydsverige en 
regionskonferens och i år äger den rum i 
EFS-kyrkan den 17 oktober. Håll koll på 
hemsidan.

BLI MEDLEM
Vill du förtydliga din tillhörighet i EFS-
kyrkan är du välkommen att gå med som 
medlem. I samband med gudstjänsten 
på första advent, söndagen 29 novem-
ber, hälsar vi nya medlemmar välkomna.
Är du intresserad av detta är du välkom-
men på ett informationsmöte torsdag 19 
november kl 18.30 i EFS-kyrkan. 
Meddela din närvaro via epost: 
magnus.lennartsson@efs-kyrkan.info

EFS-kyrkan följer 
Folkhälsmyndighe-

tens rekommendationer och där-
med kan det bli förändringar i 
programmet. Hemsidan är alltid 
uppdaterad med ett korrekt pro-
gram - efs-kyrkan.info. Följ oss 
också på Facebook - EFS kyrkan 
Ängelholm, och Instagram - efs-
kyrkanahlm, för att hålla dig 
uppdaterad.

Skatten och PUSH
Vi vill ge barnen möjlighet att komma till 
kyrkan i så stor utsträckning som möjligt, 
därför kommer vi att testa ett eftermid-
dagskoncept i höst. Varannan söndag, 
med start den 6 september blir det Skat-
ten och Push klockan 15 i kyrkan. 
Övriga söndagar kommer det läggas ut 
en Skatten-film på hemsidan som barnen 
kan titta på där hemma. 

SUNDAY SCHOOL
Efter gudstjänsten ges det möjlighet att 
lära sig hur tekniken i kyrkan fungerar. 
Vi anpassar innehållet efter era önske-
mål. Vi träffas i kyrksalen  och håller 
på ca 30 min. Ingen föranmälan krävs. 
Söndagarna  27 sept, 11 okt och 22 nov

BARN- OCH UNGDOM
Verksamheten för barn och ungdomar 
startar upp under höstterminen. Vissa 
grupper träffas något mer sällan och 
lite mer utspritt. Allt för att alla grupper 
ska få en chans till att träffas utan att vi 
överstiger Folkhälsomyndighetens rekom-
mendation på 50 personer. Läs mer på 
hemsidan.

 v ik t igt 



1 tors 19.00   Ekumenisk bön EFS-kyrkan

4 sön 10.00 Gudstjänst med S:t Mikael i EFS-kyrkan
  Kristen på goda grunder – är bibeln sann?  
  Jonas Hallabro
 15.00 Skatten och PUSH i kyrkan

6 tIs 19.00   Kursstart för Alpha 

10 lör 08.00 Arbetsdag

11 sön 10.00    Gudstjänst Kristen på goda grunder – tillåter  
  Gud lidande? Charlotta Nordström
 12.00 Sunday school - en liten teknikkurs

15 tors 19.00   Ekumenisk bön EFS-kyrkan

17 lör   Riktad - regionkonferens

18 sön 10.00 Gudstjänst Kristen på goda grunder –är  
  Jesus unik? - Magnus Lennartsson
 15.00 Skatten och PUSH i kyrkan

25 sön 10.00 Gudstjänst Kristen på goda grunder - är tro  
  och vetenskap fiender?, Carl Skarin

OKTOBER

1 sön 16.00  Allhelgonagudstjänst - Ett ljus i mörkret,
  Sara Engström
5 tors 19.00 Ekumenisk bön ELM 
6-7 fre-lör Församlingshelg

8 sön 10.00    Gudstjänst Mission – det var då 
  - Carl Skarin

15 sön 10.00 Gudstjänst Mission – det händer nu 
  - Magnus Lennartsson
 11.45 Missionsbasar
19 tors 18.00   Infoträff för nya medlemmar

 19.00 Ekumenisk bön ELM

22 sön 10.00  Gudstjänst - Domsöndagen - Carl Skarin
 12.00 Sunday school - en liten teknikkurs

29 sön 10.00 Gudstjänst Första advent   
  - Magnus Lennartsson
  

se notis s 5

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

ALMANACKA
NOVEMBER

¤

ALMANACKA

3 tors 19.00   Ekumenisk bön EFS-kyrkan

6 sön 10.00    Gudstjänst Saker Jesus aldrig sade –  
  allt har en mening, Carl Skarin
 15.00 Skatten och PUSH

13 sön 10.00 Gudstjänst Saker Jesus aldrig sade – 
  följ ditt hjärta, Joel Jarbo
 11.45   After Church för föräldrar

17 tors 19.00   Ekumenisk bön EFS-kyrkan

20 sön 10.00 Gudstjänst Saker Jesus aldrig sade –  
  ensam är stark, Magnus Lennartsson
 15.00 Skatten och PUSH i kyrkan  
26 tor 9.00   Sagolika morgon

27 sön 10.00 Gudstjänst Saker Jesus aldrig sade –  
  du får vad du förtjänar, Carl Skarin
 12.00 Sunday school - en liten teknikkurs

SEPT EMBER

Både september och oktober:
Onsdagar jämna veckor - 17.00 Kvinnoträff 
Onsdagar udda veckor - 19.00 Veckomässa 
Torsdagar - 8.00 Morgonbön 

Onsdagar jämna veckor - 17.00 Kvinnoträff 

Onsdagar udda veckor - 19.00 Veckomässa 

Torsdagar - 8.00 Morgonbön 
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29 sön  EFS- kyrkan på julskyltningen

(Förra året serverades drygt 200 pannkakor på julskyltningen 
då EFS-kyrkan och Pannkakskyrkan fanns med på torget. 
Många blev också glada av fina missionspriser i lotteriet.)
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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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