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En kyrka fö r hela livet da r  
mö tet med Jesus Kristus  

fö rvandlar mig, dig öch va rlden. 
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Kontaktuppgifter 

Odalkyrkan 
Ga rdsgatan 16 
291 59 Kristianstad 
www.ödalkyrkan.se 
 
Vi finns även på Facebook 
Odalkyrkan  
Equmenia Kristianstad 
 
Mer införmatiön öm va r kyrka öch 
va rt prögram hittar du pa  va r 
hemsida  www.odalkyrkan.se 

Pastor och församlingsföreståndare 
Sven-Ove Svenssön 
Tfn  070-729 50 44 

pastörn@ödalkyrkan.se  
 

Vice församlingsföreståndare 
Staffan Anderssön 
Tfn 070-263 45 71 

egs.anderssön@gmail.cöm 
 

Equmenia ordförande 
Malin Andersön Olbers 

Tfn 0733-64 81 97 
equmenia@ödalkyrkan.se  

Odalkyrkan, Equmeniakyrkan i Kristianstad, a r en kyrka full av liv öch 
aktiviteter ba de fö r barn öch vuxna. Vi vill vara en ö ppen kyrka fö r alla söm sö ker 
Kristus öch gemenskap med den kristna fö rsamlingen. Ha r finns plats fö r trö, men 
a ven fö r tvivel, funderingar öch fra gör öm livet. Vi a r en kyrka da r hela livet ryms 
genöm döp, barnva lsignelse, könfirmatiön, vigsel öch begravning. Om du vill 
samtala med na gön eller ha sja lava rd sta r va r pastör, söm har tystnadsplikt, till 
fö rfögande. Du a r va lkömmen hit fö r gudstja nst, andakt öch gemenskap. 
 
Odalkyrkan a r en del av Equmeniakyrkan, ett samfund söm finns i hela Sverige 
öch da r varje fö rsamling a r sja lvsta ndig. 
 
Equmenia Kristianstad sta r fö r barn- öch ungdömsarbetet i Odalkyrkan. 
Equmenia vill vara en örganisatiön da r barn öch unga fa r va xa i gemenskap med 
varandra öch Jesus. Vi har en rad ölika aktiviteter fö r barn i ölika a ldrar.  
Va lkömna hit till öss! 
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Vänskapens tillit 
”Icke genöm na gön ma nniskas styrka eller kraft skall 
det ske, utan genöm min ande sa ger Herren”.  
(Sak 4:6) 
  
Denna bibelvisa har jag sjungit ma nga ga nger under 
a rens löpp. Kanske utan att egentligen helt fö rsta  vad 
örden betyder. I den nya ö versa ttningen sta r det: 
”Varken med styrka eller makt utan med min ande, 
sa ger Herren Sebaöt”.  
  
Om man skall spetsa till det hela kan man sa ga att vi 
har tva  val i livet. Antingen att leva i prestatiöns-
a ngest eller va nskaplig tillit.  
  
Na r tilliten saknas i livet blir vi ensamma med allt det 
vi trör att vi ma ste klara av. Det finns ingen na d, ingen plats fö r misslyckande. 
Svagheten blir ett höt söm vi ma ste möta bört till varje pris, ba de hös öss sja lva öch 
hös de ma nniskör vi mö ter. 
  
Prestatiönsa ngest uppmuntras i va rt samha lle, i allt fra n reklam till arbetsgivarnas 
underlag fö r lö nesa ttning. Ma nniskör söm bryter mö nstret öch va grar att leva i 
prestatiönsa ngest betraktas söm könstiga. Jag hö rde öm en ny förskning söm 
handlade öm vilka ma nniskör söm ma r ba st i livet. Det var inte de söm lyckades i 
karria ren utan det var uteslutande de söm hade göda relatiöner runtömkring sig. 
  
Att leva i va nskapens livsha llning a r att leva i tillit, prestigelö shet öch na rhet till 
andra ma nniskör. Va r ö nskan i Odalkyrkan a r att den fa r vara en kyrka i va nskapens 
tillit. Du fa r kömma med dina fra gör öch tvivel. Med det söm skaver i livet öch gö r 
önt.  Vi kanske inte alltid kan ge de ra tta svaren men vi finns da r fö r dig i 
va nskapens tillit. 
  
Livet i Kristus handlar öm att leva i tillit öch trö. Det handlar öm att jag litar pa  att 
Gud tar hand öm mig öch att jag aldrig a r ensam i det söm a r sva rt. Han a r med öss 
alla dagar intill tidens a nde. 
  
Pastör Sven-Ove Svenssön 

Mer information om vår kyrka och vårt 
program hittar du på vår hemsida  

www.odalkyrkan.se 
 

Programblad finns att hämta i Odalkyrkan 
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Diakoni  
Diaköniarbetet a r kyrkans söciala 
ansvarstagande pa  ölika ömra den. 
Lökalt kan arbetet inneba ra att vi 
besö ker dem söm behö ver lite extra 
stö d öch söm inte örkar delta i ölika 
samlingar, att vi har mentörer fö r 
nya i fö rsamlingen m.m. Vi har 
öcksa  gemenskap i mindre grupper 
öch vi arbetar med integratiön. 

 
 Kontaktperson 
 Margaretha Bergils 
 Tfn 044-734 35 
 

Mission 
Equmeniakyrkan i Sverige har en 
relatiön med kyrkör i flera delar av 
va rlden sedan ma nga a r tillbaka öch 
arbetar idag i ömkring 30 ölika 
la nder. Arbetet kan se ölika ut, 
beröende pa  situatiönen i landet, 
ö nskema l öch behöv i systerkyrkan 
ösv.  
 
Samarbetet kan ömfatta ba de 
kyrkligt arbete öch arbete av mera 
samha llsbyggande karakta r. Vi ser 
idag missiönssamarbetet utöm-
lands öch missiönen i Sverige söm 
integrerade öch söm delar av 
samma uppdrag.  
 
Fö rutöm att vi stö der det 
gemensamma missiönsarbetet i 
Sverige öch utömlands, arbetar vi 
lökalt med tillverkning av 
sjukva rdsmaterial m.m. 

Gudstjänster och  
samlingar 
 Pa  sö ndagarna bjuder vi in till 

gudstja nst, vanligtvis kl. 10.00. I 
gudstja nsterna kan du sitta ner öch 
lyssna pa  predikan, sa ng, musik, 
barnruta, bö n öch ljusta ndning. Eftera t 
samlas vi fö r gemenskap kring 
fikabörden. 

 
 Julen inneha ller bl.a. julspel med 

levande krubba pa  julaftön öch julfest 
pa  trettöndedagen.  

  
 Skölklasser inbjuds till termins-

avslutningar i kyrkan. 
 
 Pa sken firas med ölika samlingar pa  

ska rtörsdagen öch pa skdagen. 
 

Konfirmation  
 Odalkyrkan inbjuder till 

könfirmatiönsundervisning. Fö r 
na rvarande samarbetar vi i 
Equmeniakyrkan Regiön Syd med ett 
gemensamt könfirmatiönsarbete i 
KönfaS. 

 
 
 
 
 



Syträff   
 Tisdag kl. 09.00-12.00 
 Sy, va v, skapa öch tra na pa  din 

svenska.  
 Dela enkel fika öch gemenskap. 
  
 Kontaktperson 
 Margaretha Bergils 
 Tfn 044-734 35 
 Möna Kjellberg 
 Tfn 044-24 46 58 

 
 

 
 

 
 
 
 
Tillverkning av  
sjukvårdsmaterial 
 Vi tra ffas vissa önsdagar öch 

tillverkar sjukva rdsmaterial av 
gamla lakan m.m. 
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Ekumenisk bön 
Varje fredag kl. 10.00 
Bö nens mysterium a r en fantastisk 
mö jlighet öch ga va. Alla a r varmt 
va lkömna till denna samling.  Det finns 
mö jlighet att la mna in fö rbö nsa mnen. 
Ett fö rbö nsa mne kan la mnas till Sven-
Ove Svenssön. 
 
Kontaktperson 
Sven-Ove Svenssön 
Tfn 070-729 50 44 
 

 
Träffpunkt i Odalkyrkan 
 Sista onsdagen i månaden kl. 14.00 
 Prögraminslag sa söm sa ng öch musik, 

fö redragsha llare öch bildvisning. 
Servering öch ha rlig gemenskap. Har du 
ö nskema l öm prögraminslag fa r du 
ga rna hö ra av dig. Prögrammet kömmer 
att finnas pa  hemsidan. 

 
Kontaktperson 
Sven-Ove Svenssön 
Tfn 070-729 50 44 

 

Redaktö r fö r Mö tesplats a r Birgitta Nehlin. Hö r ga rna av dig med tips öch ide er kring 
inneha llet pa  e-adress redaktor@odalkyrkan.se. Reservatiön fö r eventuella a ndringar 
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Loppis och marknader 
 Pa  va ren ördnar vi va rmarknad 

med löppis, va ffelservering, 
fö rsa ljning av hembakat m.m.  

 
 Pa  hö sten blir det hö stmarknad 

samt julmarknad med lucia.  
 

Ekumeniskt arbete 
 Olika arrangemang ördnas 

tillsammans med ö vriga kyrkör i 
Kristianstad. Det kan vara ex. 
könferenser, gemensamma 
gudstja nster, la ngfredagsvandring. 

  
 Arrangör 
 ERiK=Ekumeniska Ra det i 

Kristianstad 
 

Rättvisemärkt 
 I cafeterian i kyrkan serverar vi 

ra ttvisema rkt kaffe öch te. Ha r 
finns öcksa  en del ra ttvisema rkta 
presenter, chöklad m.m. att kö pa. 

 
 Kontaktperson 
 Sara Gillsjö  
 Tfn 073-843 75 61 
 Söfie Lindqvist 
 Tfn 044-24 94 99 

 

  
 
 
 

Senior– och dagledigträff  
 Söm seniör eller dagledig a r du 

va lkömmen att delta i den ekumeniska 
verksamhet söm örganiseras av RPG i 
Kristianstad (Riksfö rbundet Pensiöna rs-

Gemenskap). Ofta a r det störsamling 
na gön ga ng i ma naden i na gön av 
stadens kyrkör. Da r fa r vi lyssna till 
intressanta fö redragsha llare, musiker 
öch samlas kring kaffebörden. 
 
RPG har öcksa  naturvandringar, 
cykelturer, studiebesö k, viss kurs-
verksamhet i samarbete med andra 
pensiöna rsörganisatiöner. 

  
 Fö r daglediga ördnar Odalkyrkan bl.a. 

advents- öch sömmarkaffe öch 
studiecirklar.  

  
 Kontaktperson 
 Per-Arne Andersön 
 Tfn 079-33 75 182 
 E-adress tanis_345@msn.cöm 
 
 
 

mailto:tanis_345@msn.com
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SPÅRAR- OCH UPPTÄCKARSCOUT 
8 - 12 år. Torsdag kl. 18.30 - 19.45  

Vi bygger, fixar, eldar, leker öch la r öss 
öm naturen tillsammans. Tra ffar nya 
kömpisar öch a ker pa  la ger. Scöuting a r 
platsen da r du fa r vara dig sja lv öch 
uppleva att du a r viktig, la ra dig nya 
saker, utmanas öch va xa. 
 

ÄVENTYRAR– OCH UTMANARSCOUT  
Från 13 år. Torsdag kl. 18.30 - 20.30  

Utmana dig sja lv lite mer tillsammans 
med patrullen. Vi utförmar prögrammet 
tillsammans öch prö var pa  att genömfö ra 
ölika aktiviteter.  

 
TONÅRSVERKSAMHET  

En fredag i ma naden tra ffas töna ringarna 
öch hittar pa  röliga saker tillsammans 
med ledarna. Till exempel a r vi i kyrkan 
öch tittar pa  film, a ker öch böwlar eller 
tra ffar andra töna rsgrupper pa  
aktiviteter söm anördnas i andra kyrkör i 
regiönen.  

Barn, unga & familj   
Köntakt:  equmenia@ödalkyrkan.se  

 
Se aktuella datum öch tider i prögramblad 
öch pa  hemsidan. 
 
ÄNGLAKUL  

Vid fö rmiddagsgudstja nsterna har vi 
aktiviteter med pyssel, lek öch la sning 
fö r barnen, köpplat till dagens tema. 
Lekhö rna öch pyssel finns alltid 
tillga ngliga under gudstja nsterna!  
 

FAMILJESCOUTING 
Tre lördagar per termin  
Kl. 10.30 - 12.00.  

Pa  familjescöuting fa r barn öch vuxen 
tillsammans mö ta naturen! Vi tra ffas pa  
ölika platser öch utförskar sedan 
ömgivningarna tillsammans. Vi avslutar 
med att grilla. 
 

Vill du ge en frivillig gåva till arbetet i Odalkyrkan 

Församlingens arbete 
bg 659 - 4204 
bankköntö 8313-9 3 325 448-3 
swish 123 050 98 77 

Equmenias arbete 

bg 5238-1621 
Swish 123 635 42 11 



 
 
 
 
 
 

 
Uthyrning av lokaler 
Vi kan erbjuda fra scha öch va lplanerade lökaler 
fö r könferenser, kurser öch liknande. Va ra 
lökaler la mpar sig fö r ba de mindre öch stö rre 
sa llskap. Kyrkan a r byggd i tva  plan vilka fö r-
binds med sa va l trappa söm hiss. Lökalerna a r 
handikappanpassade öch vi erbjuder en rö k- 
öch drögfri miljö . Kömmunikatiönerna till 
kyrkan a r mycket göda.  
 
Va r kyrksal rymmer ca 125 persöner öch a r 
utrustad med ljudanla ggning öch hö rselslinga.  
 
I anslutning till kyrksalen ligger cafe et söm kan 
anva ndas till sa va l servering söm fö rela sning.  
Cafe et kan sammanköpplas med kyrksalen med 
hja lp av en vikva gg. I Cafe et finns det plats fö r 
60-80 persöner.  
 
Pa  nedre plan, finns det rum fö r ölika a ndama l, 
en ö ppen samlingsplats söm ger mö jlighet till 
servering öch samvarö öch ett stö rre rum vilket 
kan anva ndas till kurser eller fö rela sningar 
samt ett antal mindre grupprum.  
 
I hyran inga r utrustning fö r ljud öch bild. Hö r 
ga rna av er öm ni har speciella ö nskema l eller 
öm ni undrar ö ver na göt. Vi ska gö ra va rt ba sta 
fö r att tillgödöse era behöv.  
 
Fö r er söm ö nskar ördnar vi ga rna servering. 
 
Fö r fra gör eller bökning köntakta PA Andersön 
pa  079-33 75 182. 


