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En kyrka för hela livet dar
mötet med Jesus Kristus
förvandlar mig, dig öch varlden.

Kontaktuppgifter
Pastor och församlingsföreståndare
Sven-Ove Svenssön
Tfn 070-729 50 44
pastörn@ödalkyrkan.se

Odalkyrkan
Gardsgatan 16
291 59 Kristianstad
www.ödalkyrkan.se

Vice församlingsföreståndare
Staffan Anderssön
Tfn 070-263 45 71
egs.anderssön@gmail.cöm

Vi finns även på Facebook
Odalkyrkan
Equmenia Kristianstad
Mer införmatiön öm var kyrka öch
vart prögram hittar du pa var
hemsida www.odalkyrkan.se

Equmenia ordförande
Malin Andersön Olbers
Tfn 0733-64 81 97
equmenia@ödalkyrkan.se

Odalkyrkan, Equmeniakyrkan i Kristianstad, ar en kyrka full av liv öch
aktiviteter bade för barn öch vuxna. Vi vill vara en öppen kyrka för alla söm söker
Kristus öch gemenskap med den kristna församlingen. Har finns plats för trö, men
aven för tvivel, funderingar öch fragör öm livet. Vi ar en kyrka dar hela livet ryms
genöm döp, barnvalsignelse, könfirmatiön, vigsel öch begravning. Om du vill
samtala med nagön eller ha sjalavard star var pastör, söm har tystnadsplikt, till
förfögande. Du ar valkömmen hit för gudstjanst, andakt öch gemenskap.
Odalkyrkan ar en del av Equmeniakyrkan, ett samfund söm finns i hela Sverige
öch dar varje församling ar sjalvstandig.
Equmenia Kristianstad star för barn- öch ungdömsarbetet i Odalkyrkan.
Equmenia vill vara en örganisatiön dar barn öch unga far vaxa i gemenskap med
varandra öch Jesus. Vi har en rad ölika aktiviteter för barn i ölika aldrar.
Valkömna hit till öss!
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Vänskapens tillit
”Icke genöm nagön manniskas styrka eller kraft skall
det ske, utan genöm min ande sager Herren”.
(Sak 4:6)
Denna bibelvisa har jag sjungit manga ganger under
arens löpp. Kanske utan att egentligen helt första vad
örden betyder. I den nya översattningen star det:
”Varken med styrka eller makt utan med min ande,
sager Herren Sebaöt”.
Om man skall spetsa till det hela kan man saga att vi
har tva val i livet. Antingen att leva i prestatiönsangest eller vanskaplig tillit.
Nar tilliten saknas i livet blir vi ensamma med allt det
vi trör att vi maste klara av. Det finns ingen nad, ingen plats för misslyckande.
Svagheten blir ett höt söm vi maste möta bört till varje pris, bade hös öss sjalva öch
hös de manniskör vi möter.
Prestatiönsangest uppmuntras i vart samhalle, i allt fran reklam till arbetsgivarnas
underlag för lönesattning. Manniskör söm bryter mönstret öch vagrar att leva i
prestatiönsangest betraktas söm könstiga. Jag hörde öm en ny förskning söm
handlade öm vilka manniskör söm mar bast i livet. Det var inte de söm lyckades i
karriaren utan det var uteslutande de söm hade göda relatiöner runtömkring sig.
Att leva i vanskapens livshallning ar att leva i tillit, prestigelöshet öch narhet till
andra manniskör. Var önskan i Odalkyrkan ar att den far vara en kyrka i vanskapens
tillit. Du far kömma med dina fragör öch tvivel. Med det söm skaver i livet öch gör
önt. Vi kanske inte alltid kan ge de ratta svaren men vi finns dar för dig i
vanskapens 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 ar ensam i det söm ar svart. Han ar med öss
alla dagar intill tidens ande.
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 ar kyrkans söciala
ansvarstagande pa ölika ömraden.
Lökalt kan arbetet innebara att vi
besöker dem söm behöver lite extra
stöd öch söm inte örkar delta i ölika
samlingar, att vi har mentörer för
nya i församlingen m.m. Vi har
öcksa gemenskap i mindre grupper
öch vi arbetar med integratiön.

Gudstjänster och
samlingar

Kontaktperson
Margaretha Bergils
Tfn 044-734 35

Pa söndagarna bjuder vi in till
gudstjanst, vanligtvis kl. 10.00. I
gudstjansterna kan du sitta ner öch
lyssna pa predikan, sang, musik,
barnruta, bön öch ljustandning. Efterat
samlas vi för gemenskap kring
fikabörden.

Mission

Equmeniakyrkan i Sverige har en
relatiön med kyrkör i flera delar av
varlden sedan manga ar tillbaka öch
arbetar idag i ömkring 30 ölika
lander. Arbetet kan se ölika ut,
beröende pa situatiönen i landet,
önskemal öch behöv i systerkyrkan
ösv.

Julen innehaller bl.a. julspel med
levande krubba pa julaftön öch julfest
pa trettöndedagen.
Skölklasser inbjuds till terminsavslutningar i kyrkan.

Samarbetet kan ömfatta bade
kyrkligt arbete öch arbete av mera
samhallsbyggande karaktar. Vi ser
idag missiönssamarbetet utömlands öch missiönen i Sverige söm
integrerade öch söm delar av
samma uppdrag.

Pasken firas med ölika samlingar pa
skartörsdagen öch paskdagen.

Konfirmation

Odalkyrkan inbjuder till
könfirmatiönsundervisning. För
narvarande samarbetar vi i
Equmeniakyrkan Regiön Syd med ett
gemensamt könfirmatiönsarbete i
KönfaS.

Förutöm att vi stöder det
gemensamma missiönsarbetet i
Sverige öch utömlands, arbetar vi
lökalt med tillverkning av
sjukvardsmaterial m.m.
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Ekumenisk bön

Varje fredag kl. 10.00
Bönens mysterium ar en fantastisk
möjlighet öch gava. Alla ar varmt
valkömna till denna samling. Det finns
möjlighet att lamna in förbönsamnen.
Ett förbönsamne kan lamnas till SvenOve Svenssön.

Syträff

Tisdag kl. 09.00-12.00
Sy, vav, skapa öch trana pa din
svenska.
Dela enkel fika öch gemenskap.

Kontaktperson
Margaretha Bergils
Tfn 044-734 35
Möna Kjellberg
Tfn 044-24 46 58

Kontaktperson
Sven-Ove Svenssön
Tfn 070-729 50 44

Träffpunkt i Odalkyrkan

Sista onsdagen i månaden kl. 14.00
Prögraminslag sasöm sang öch musik,
föredragshallare öch bildvisning.
Servering öch harlig gemenskap. Har du
önskemal öm prögraminslag far du
garna höra av dig. Prögrammet kömmer
att finnas pa hemsidan.
Kontaktperson
Sven-Ove Svenssön
Tfn 070-729 50 44

Tillverkning av
sjukvårdsmaterial

Vi traffas vissa önsdagar öch
tillverkar sjukvardsmaterial av
gamla lakan m.m.

Redaktör för Mötesplats ar Birgitta Nehlin. Hör garna av dig med tips öch ideer kring
innehallet pa e-adress redaktor@odalkyrkan.se. Reservatiön för eventuella andringar
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Loppis och marknader
Pa varen ördnar vi varmarknad
med löppis, vaffelservering,
försaljning av hembakat m.m.

Pa hösten blir det höstmarknad
samt julmarknad med lucia.

Ekumeniskt arbete

Olika arrangemang ördnas
tillsammans med övriga kyrkör i
Kristianstad. Det kan vara ex.
könferenser, gemensamma
gudstjanster, langfredagsvandring.

Senior– och dagledigträff

Söm seniör eller dagledig ar du
valkömmen att delta i den ekumeniska
verksamhet söm örganiseras av RPG i
Kristianstad (Riksförbundet PensiönarsGemenskap). Ofta ar det störsamling
nagön gang i manaden i nagön av
stadens kyrkör. Dar far vi lyssna till
intressanta föredragshallare, musiker
öch samlas kring kaffebörden.

Arrangör
ERiK=Ekumeniska Radet i
Kristianstad

Rättvisemärkt

I cafeterian i kyrkan serverar vi
rattvisemarkt kaffe öch te. Har
finns öcksa en del rattvisemarkta
presenter, chöklad m.m. att köpa.
Kontaktperson
Sara Gillsjö
Tfn 073-843 75 61
Söfie Lindqvist
Tfn 044-24 94 99

RPG har öcksa naturvandringar,
cykelturer, studiebesök, viss kursverksamhet i samarbete med andra
pensiönarsörganisatiöner.
För 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
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Barn, unga & familj
Köntakt: equmenia@ödalkyrkan.se
Se aktuella datum öch tider i prögramblad
öch pa hemsidan.
ÄNGLAKUL
Vid förmiddagsgudstjansterna har vi
aktiviteter med pyssel, lek öch lasning
för barnen, köpplat till dagens tema.
Lekhörna öch pyssel finns alltid
tillgangliga under gudstjansterna!

SPÅRAR- OCH UPPTÄCKARSCOUT
8 - 12 år. Torsdag kl. 18.30 - 19.45
Vi bygger, fixar, eldar, leker öch lar öss
öm naturen tillsammans. Traffar nya
kömpisar öch aker pa lager. Scöuting ar
platsen dar du far vara dig sjalv öch
uppleva att du ar viktig, lara dig nya
saker, utmanas öch vaxa.

FAMILJESCOUTING
Tre lördagar per termin
Kl. 10.30 - 12.00.
Pa familjescöuting far barn öch vuxen
ÄVENTYRAR– OCH UTMANARSCOUT
tillsammans möta naturen! Vi traffas pa Från 13 år. Torsdag kl. 18.30 - 20.30
ölika platser öch utförskar sedan
Utmana dig sjalv lite mer tillsammans
ömgivningarna tillsammans. Vi avslutar
med patrullen. Vi utförmar prögrammet
med att grilla.
tillsammans öch prövar pa att genömföra
ölika aktiviteter.
TONÅRSVERKSAMHET
En fredag i manaden traffas tönaringarna
öch hittar pa röliga saker tillsammans
med ledarna. Till exempel ar vi i kyrkan
öch tittar pa film, aker öch böwlar eller
traffar andra tönarsgrupper pa
aktiviteter söm anördnas i andra kyrkör i
regiönen.

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
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Uthyrning av lokaler
Vi kan erbjuda frascha öch valplanerade lökaler
för könferenser, kurser öch liknande. Vara
lökaler lampar sig för bade mindre öch större
sallskap. Kyrkan ar byggd i tva plan vilka förbinds med saval trappa söm hiss. Lökalerna ar
handikappanpassade öch vi erbjuder en rököch drögfri miljö. Kömmunikatiönerna till
kyrkan ar mycket göda.
Var kyrksal rymmer ca 125 persöner öch ar
utrustad med ljudanlaggning öch hörselslinga.
I anslutning till kyrksalen ligger cafeet söm kan
anvandas till saval servering söm förelasning.
Cafeet kan sammanköpplas med kyrksalen med
hjalp av en vikvagg. I Cafeet finns det plats för
60-80 persöner.
Pa nedre plan, finns det rum för ölika andamal,
en öppen samlingsplats söm ger möjlighet till
servering öch samvarö öch ett större rum vilket
kan anvandas till kurser eller förelasningar
samt ett antal mindre grupprum.
I hyran ingar utrustning för ljud öch bild. Hör
garna av er öm ni har speciella önskemal eller
öm ni undrar över nagöt. Vi ska göra vart basta
för att tillgödöse era behöv.
För er söm önskar ördnar vi garna servering.
För fragör eller bökning köntakta PA Andersön
pa 079-33 75 182.

