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Vi hälsar dig 
Välkommen.
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Helsingborgs  
Missionsförsamling
Brytstugevägen 2 
254 61 Helsingborg 
Telefon: 042 - 16 22 25
info@rosengardskyrkan.se 
www.rosengardskyrkan.se

Bankgiro: 185-70 44 (Församlingen) 
Bankgiro: 665-5377  (Ungdomsverksamheten)
Swish: 1232671170 (Församlingen) 
Swish: 1234674917 (Ungdomsverksamheten) 

Anställda
Pastor och församlingsföreståndare
Sara Sjölander
Telefon: 0705-38 68 83 
sara.sjolander@rosengardskyrkan.se

Ungdomsledare
Malin Olofsson
Telefon: 0709-82 92 33 
malin.olofsson@rosengardskyrkan.se

Ledighet
Sara: 17-18/11, 8-9/12, 5-6/1, 16-17/2.
Malin: 3-4/11, 15-16/12, 5-6/1, 2-3/2, 
2-3/3. 

PåGång redaktion
Ingår: Per Leijon, Anders Johansson  
och William Persson.

Nästa utgivning: 3 mars
Manusstopp: 15 februari

Har du något du skulle vilja ha med 
i nästa PåGång? En bra bild till nästa 
omslag? Eller en synpunkt på hur du 
tycker PåGång kan förbättras?  
Det tas tacksamt emot av Per Leijon,  
perleijon@hotmail.com

Församlingsböckerna

Nya medlemmar
Malin Olofsson (på bekännelse)  
Wrangelsgatan 15, 254 39 Helsingborg.

Sara Sjölander (på flyttningsbetyg från 
Slottshagskyrkan) Måns jons väg 7,  
263 76 Nyhamnsläge.

Till vila
Anna Bertilsson, född den 21 maj 1935, 
avled den 11 juni 2018. Begravning har 
ägt rum i stillhet.

Allan Gustafsson, född den 8 april 
1929, avled den 22 oktober 2018.  
Begravningsgudstjänsten äger rum i 
Pålsjö kapell den 16 november 2018.

Vigsel
Malin Tryggmo och Fredrik  
Christiansson vigdes till äktenskap i 
Jonstorps kyrka den 11 augusti 2018. 
Vigselförrättare: Anders Johansson.

Dop
Paul Anders Kristian Bergström, född 
den 27 augusti 2017, son till Dayny och 
Paul Bergström, döptes den 10 mars 
2018 i Rosengårdskyrkan.  
Dopförrättare: Anita Strandh.

Livia Inga Josefin Aldén, född den 4 
mars 2018, dotter till Linnéa och Sebas-
tian Aldén, döptes den 18 augusti 2018. 
Dopförrättare: Anders Johansson.

Ella Nanna Marie Söderberg, född den 12 
maj 2018, dotter till Caroline och Daniel 
Söderberg, döptes den 19 augusti i V. Broby 
kyrka. Dopförrättare: Anders Johansson.

En rosengård, 
En rosenträdgård,
Tack för det fina mottagande jag har 
fått! Det känns gott att komma till en 
gemenskap och bli så välkomnad! Det 
finns mycket värme i Rosengårdskyrkan! 
Vid Malins och mitt välkomnande sa 
Charlotte Thaarup några ord om namnet 
Rosengårdskyrkan. Dessa ord fastnade 
hos mig och jag vill göra min egen tolk-
ning av dem.

En rosengård, en rosenträdgård, det är vi 
- tillsammans som församling. 

I en rosenträdgård finns kompositioner 
av färger och former. En del rosenbuskar 
är små och skira, andra växer kraftfullt 
och kan fylla en hel vägg. Variationerna 
gör trädgården vacker! Möjligheten att 
upptäcka skönheten hos den ros man 
kanske inte först såg gör att man kan 
vandra länge i en rosenträdgård. Känna 
nya dofter och följa rosens utveckling 
från grön knopp till utsprucken blomma.

En rosenträdgård bär också det som är 
svårt. Utan vatten, ljus och näring viss-

nar rosen. Hanteras den ovarsamt kan 
man sticka sig på den. Om solen skiner 
allt för starkt så bränns den. 

En rosenträdgård behöver en trädgårds-
mästare som vandrar omkring bland 
rosorna och lär känna dem. Som ser 
hur de mår och ger dem det de behöver 
av näring, vatten, ljus och skydd mot 
solen. Vi har en trädgårdsmästare, hans 
namn är Jesus. Vi har också varandra, 
som trädgårdens invånare får vi ta hand 
om varandra, se varandra och njuta av 
varandras sällskap. En ros gör ingen 
trädgård! Alla rosor behövs!

En rosengård, en rosenträdgård, det är 
vi - tillsammans som församling. Låt oss 
se på varandra som rosor och upptäcka 
den skönhet som bor i alla oss. Låt oss 
ta hand om varandra, söka varandras 
behov, och låt oss behandla varandra 
varsamt så att vi inte skadar varandra. 
Och låt oss tillsammans komma ihåg 
vem som är vår trädgårdsmästare! När 
vi gör det blomstrar vår trädgård och fler 
rosenbuskar kan få slå rot hos oss!

/Sara Sjölander

2



Arrangemang från 
Equmeniakyrkan  
Region Syd.
Konsten att fiska fortsätter!
Lördagen den 10 november  9,30-16
Västerkyrkan i Lund, Byggmästaregatan 
21. Olika människor – olika redskap. 
Gud är densamme! 
Charlotte Thaarup, regional kyrkoledare 
Equmeniakyrkan Syd.

Inspirationskväll för styrelser i 
församlingar och föreningar, ledare, 
medarbetare och övriga intresserade.
Magnus Sternegård, Equmenia, berättar 
och samtalar utifrån boken "Led med 
ditt liv”. Tisdagen den 4 december kl 
18.00, Odalkyrkan, Kristianstad
Kvällsmat serveras. Anmäl dig senast  
25 november till  
liselotte.spare@equmeniakyrkan.se

Halv två hos mig den 11 november
Söndagen den 11 november blir det ett nytt tillfälle att vara med och dela gemenskap 
hemma hos varandra! Tanken är att över en bit mat träffa och lära känna någon/några 
du inte känner så väl. 
Det kommer finnas listor på kyrktorget i Rosengårdskyrkan. På den ena listan 
skriver den upp sig som vill bjuda in och hur många gäster man kan ta emot. På den 
andra listan skriver den upp sig som gärna vill bli bjuden någonstans.

Inför aktuell söndag får alla besked om vilka som blir gäster och var ni är välkomna. 
Vi som varit med tidigare har haft en fin eftermiddag tillsammans och hoppas att 
ännu fler vill vara med den här gången.                  

               Ingegerd Ågårdh

Är du intresserad att vara med i hemgrupp?

Sara och Malin är 
välkomnade!
Att välkomna en ny medarbetare i kyr-
kans verksamhet och gemenskap är alltid 
en högtid i sig. Att få innesluta både ny 
pastor och ungdomsledare i förbön är 
en än större och rikare högtid, och fyller 
rimligen kyrkbänkarna med förväntans-
fulla och tacksamma medlemmar och 
vänner. Det fick vi uppleva när Sara Sjö-
lander och Malin Olofsson välkomnades 
i gudstjänsten den 23 september. 

Sara gör nu sitt vägledningsår som pas-
tor efter fyra års studier vd Teologiska 
Högskolan i Stockholm, och ordineras 
nästa sommar vid Kyrkokonferensen i 
Jönköping. Malin har tagit sin kandidat-
examen efter tre års musik- och teolo-
gistudier vid North Park University i 
Chicago som avslutades 2017. 

Välkomnandet leddes av regionens  
kyrkoledare Charlotte Thaarup tillsam-

mans med representanter från styrelse 
och ungdomsråd som läste valda bibel-
ord och omslöt de nya medarbetarna i 
förbön och Herrens välsignelse. I sin 
ingångspredikan predikade Sara Sjölan-
der från Matteus 6:e kapitel och
Jesu maning ”Sök först Guds rike”. Det 
gamla kongolesiska mottot ”Sala sam-
bila, sambila sala – be och arbeta, arbeta 
och be” är en utmaning vi får ta med oss 

ut i vår vardag. Och oron och bekymren 
får vi lägga i Guds händer! Vid kyrkkaf-
fet gavs tillfälle för hälsningar från andra 
församlingar. Christina Melin fram-
förde också församlingens tack till Jon 
Bosson, som efter elva år avslutar sin 
uppgift som vaktmästare i Rosengårds-
kyrkan.

Anders Johansson

Att tillsammans utforska Bibeln! Att dela 
livet med andra i ett mindre samman-
hang! Prata om Gud och tro! Få växa som 
lärjunge tillsammans med andra! Under 
vintern kommer vi att påbörja arbetet 
med att starta mindre grupper i försam-
lingen där vi kan dela tankar om tro och 
liv, där vi kan be tillsammans och såklart 
fika och dela gemenskap med varandra!

Om du är intresserad av att vara med i 
en sådan grupp eller om du intresserad av 
att vara ledare för en sådan grupp är du 
välkommen att kontakta vår pastor Sara.
Vi kommer också att bjuda in till en 
inspirationskväll om hemgrupper dit 
du som vill veta mer innan du går in 
i detta är varmt välkommen. Mer in-
formation om detta kommer framöver.



20 söndag 10.00
Gudstjänst ”Livets källa”. Predikstols-
byte, Fredrik Södertun. Sång och musik 
Emelie och Jonas Cedergren.

27 söndag 10.00
Missionsgudstjänst. Bengt Åkesson, 
Equmeniakyrkans samordnare för 
missionsarbete i Ryssland predikar och 
informerar. Internationella utskottet. 

Februari
3 söndag 10.00 Kyndelsmässodagen
Gudstjänst ”Uppenbarelsens ljus”. 
Stig Fred. Sång Bengt Lissvall.

10 söndag 10.00
Gudstjänst med nattvard ”Sådd och 
skörd”. Sara Sjölander. Sång och musik 
Malin Olofsson och Emma Leijon. 
Församlingsmöte. 

14 torsdag 14.00
Träffpunkt Rosengården. 
Anders Johansson.

17 söndag 10.00
Gudstjänst ”Nåd och tjänst”. Anita 
Strandh. Sång och musik Eva Cedergren.

24 söndag 10.00
Gudstjänst ”Det levande ordet”. 
Sara Sjölander. 

Mars
3 söndag 10.00
Gudstjänst ”Kärlekens väg”. Sara 
Sjölander. Sång och musik Marie Stroh 
med flera.

16 söndag 17.00  Tredje advent
Julkonsert ”Vi tänder ljus”. Vi sjunger in 
julen. Rosengårdskyrkans kör och kören 
Hör och Häpna med Siw Leijon. Sara 
Sjölander. Gröt och skinksmörgås. 

20 torsdag 14.00
Träffpunkt Rosengården – julandakt. 
Anders Johansson.

23 söndag 11.00 Fjärde advent  
Gemensam gudstjänst i Slottshagskyr-
kan. Helena och Magnus Franzén. 

24 söndag Julafton 11.00 OBS tiden!
Julbön ”Ett barn är fött”. Sara Sjölander 
och Malin Olofsson. 

25 Juldagen 10.00
Julgudstjänst ”Jesu födelse”. Sara Sjö-
lander. Musik Jonas och Eva Cedergren.

30 söndag 11.00
Gemensam gudstjänst i Slottshagskyr-
kan. Fredrik Södertun och Totto Renstig.

31 Nyårsafton 17.00
Nyårsbön. Malin Olofsson. 
Sång Siw Leijon. Sammanlyst  
med Slottshagskyrkan. 

Januari
1 Nyårsdagen 18.00
Ekumenisk lovsångsmässa i Gustav 
Adolfs kyrka. Predikan av 
Sara Sjölander.

6 söndag 17.00 Trettondedag Jul 
Musikgudstjänst ”Strålande stjärna”. 
Se kommande annonsering!

13 söndag 10.00 
Gudstjänst med nattvard ”Jesu dop”. 
Sara Sjölander. Sång och musik Malin 
Olofsson. Knutsfest med knytlunch och 
dans kring granen. 

17 torsdag 14.00
Träffpunkt Rosengården. 
Anders Johansson. 

November
4 söndag 10.00 
Gudstjänst i Allhelgonatid ”Vårt 
evighetshopp”. Ljuständning och 
Nattvard. Sara Sjölander och Anders 
Johansson. Sång och musik Emelie 
och Jonas Cedergren.

8 torsdag 14.00
Träffpunkt Rosengården – i föreningslo-
kalen mitt emot Skaragatan 45. 
Anders Johansson och Sara Sjölander. 

11 söndag 10.00
Gudstjänst ”Livets lovsång”. Malin 
Olofsson och Sara Sjölander. Sång 
och musik Johan Claesson 
och Anders Johansson.

Halvtvå hos mig.
Se separat information i PåGång. 

18 söndag 10.00 
”Gudstjänst för otåliga”. Petter Jakobs-
son och Internationella utskottet. Sång 
Emelie Cedergren. Utgångskollekt till 
Diakonia. Information om Diakonias 
arbete i samband med kyrkkaffet.

25 söndag 10.00 
Årshögtid som startar med andakt. Sara 
Sjölander, Christina Melin. Sång och 
musik Malin Olofsson och Emma 
Leijon. Församlingens årsmöte. Lunch.

December
2 söndag 10.00 Första advent
Advents- och missionshögtid med 
nattvard. ”Ett nådens år”. Kyrkoledare 
Lasse Svensson och Sara Sjölander. 
Sång och musik Sebastian och Kristoffer 
Tryggmo. Insamling för Mission i andra 
länder.  Närradio 99,2 Mhz.

3 måndag 19.00
Musikcafé med Börje Wessman, drag-
spelsensemble och elever. Samarrang-
emang med ABF.

9 söndag 10.00  Andra advent
Gudstjänst ”Guds rike är nära”. Malin 
Olofsson och Equmenia. Scoutinvigning.

Kyrkokören 
Nya och gamla kyrkokörssångare är 
välkomna att delta i körprojekt inför  
Vi sjunger in julen den 3:de advent.  
Det blir körövningar följande datum;

20, 27 november, 4 och 11 december  
kl 19.30-21.15. 

Siw Leijon och Marie Stroh
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Nyckelinsamling
Det är en del nya frivilliga som behö-
ver nycklar till Rosengårdskyrkan för 
att komma igång med sina uppgifter. 
För att slippa göra nya och därmed 
spara pengar är det mycket bra om 
alla som inte behöver nyckel till 
kyrkan lämnar denna till expeditionen 
eller till undertecknad.

Pierre-Jonas Persson

Ekumenisk bön för 
Helsingborg
Följande tisdagar, 6 november, 4 
december, 8 januari, 5 februari och 5 
mars är det ekumenisk bön för Hel-
singborg i EFS-kyrkan på Bruksgatan. 
Arrangör Helsingborgs kristna råd. 
Välkommen med.

Gemenskapshelg i 
Rosengårdskyrkan
 
1-2 september arrangerades en ge-
menskapshelg i Rosengårdskyrkan, 
som blev en på många sätt positiv och 
inspirerande uppstart av hösten och ett 
nytt verksamhetsår i vår församling. Ett 
sextiotal deltagare mötte upp på lör-
dagsförmiddagen till det inledande fikat, 
innan det var dags att välja något av de 
fyra alternativen som erbjöds: Bibelstu-
dium med Bengt Lissvall, gudstjänstse-
minarium med Anita Strandh och Helena 
Ivarsson, pilgrimsvandring med Peringe 
Pihlström och Anders Johansson, samt 
musikprojekt under Siw Leijons ledning. 
En härlig lunch serverades, och som 
avslutning hölls det andakt med lovsång 
och betraktelse, där våra båda tillträ-
dande medarbetare, pastor Sara Sjölan-
der och ungdomsledare Malin Olofsson, 
medverkade.

I söndagens samlings- och nattvards-
gudstjänst predikade Anders Johansson 
från Markusevangeliets berättelse om 
hur Jesus botar en lam man i Kafar-
naum. Resultatet av lördagens mu-
sikprojekt kom alla till del i den både 
medryckande och finstämda sången och 
musiken som framfördes av ett tiotal 
ungdomar tillsammans med Siw Leijon. 
Vid församlingsmötet i anslutning till 
kyrkkaffet gavs bland annat rapport från 
kyrkokonferensen i Gävle under Kristi 
Himmelsfärdshelgen, samt information 
om höstens verksamhet.

Anders Johansson

Knutsfest
Boka in söndagen den 13 januari i din 
kalender. Då firar vi gudstjänst tillsam-
mans och sedan dansar vi ut julen med 
en knytlunch. Tillsammans gör vi festen 
med det vi inte orkat äta upp under 
julen! Mer information kommer när det 
närmar sig.

Globala veckan
Temat för i år är: "Vem får höras? – Kyrkornas roll för en hållbar värld för alla.” 
Runt om i världen ser vi i dag att människors möjligheter att uttrycka sina åsik-
ter och utöva sina rättigheter begränsas eller hotas. I över ett decennium har den 
demokratiska utvecklingen gått bakåt i fler länder än den går framåt i och utrym-
met för civilsamhället krymper allt mer. Kyrkornas globala vecka 2018 vill lyfta 
fram vilken betydelse demokrati och civilsamhälle har för att vi ska nå en hållbar 
värld för alla samt den viktiga roll kyrkorna har i det arbetet. Vi i Rosengårdskyrkan 
uppmärksammar globala veckan i gudstjänsten den 18 november då vi får besök av 
Petter Jakobsson från Diakonia.

Peringe Pihlström leder pilgrimsvandringen med stationer i Barnens skog.

Sångmedverkan av deltagarna i lördagens musikprojekt. Foto: Christina Melin



Program för RPG
30 oktober kl 14.00 Pingstkyrkan
Vindelälven. Fotograf Bertil Hagberg 
visar sin film om Sveriges första natio-
nalälv.

13 november kl 14.00  
Rosengårdskyrkan. Min sång – Min 
glädje. Några mått humor, några mått 
allvar med Dan-Inge Olsson.

27 november kl 14.00  
Slottshagskyrkan. Mariornas hjärta 
och smärta. Gunnel Andersson, pedagog 
och teolog.

11 december kl 14.00  
Rosengårdskyrkan. Luciafest.
Helsingborgs Lucia och RPG-kören 
medverkar.
22 januari kl 14.00 Slottshagskyrkan
Årsmöte.

5 och 19 februari, samt 5 mars -  
Se kommande annonsering!

Om RPG:
RPG är en ideell och partipolitiskt 
obunden pensionärsorganisation. Med 
kristna värderingar som grund arbetar 
vi för en trygg framtid som äldre och 
som anhörig. 

Den är öppen för alla oavsett livsåskåd-
ning och verksamheten syftar till beri-
kande aktiviteter, förmedling av sam-
hällsinformation samt opinionsbildning i 
för pensionärer viktiga frågor. 

Våra 15.000 medlemmar finns i 170 
föreningar runt om i landet. För oss 
spelar det ingen roll om du är pensione-
rad, anhörig, eller vilken livsåskådning 
du har. Du är välkommen till oss precis 
som du är.  

Jag är församlingens ungdomsledare 
sedan 1 september, och jag känner mig 
verkligen redan så välkommen. Några 
snabba fakta om mig är att jag är 26 år 
gammal, uppväxt i Åstorp, har arbetat 
som barn/ungdomsledare i Svenska 
Kyrkan, gått gospellinjen på Glimåkra 
folkhögskola, samt tagit kandidatexamen 
i 'Music in Worship' från North Park 
University i Chicago. Jag sjunger nästan 
lika mycket som jag pratar, tycker om 
att dansa, baka (och äta) chokladkaka, 
spela piano, samt lyssna på människors 
livshistorier/erfarenheter. 

Konfirmation: Konfirmander, ledare och medverkande vid  
konfirmationsguds-tjänsten i Rosengårdskyrkan den 30 juni.

Hej vänner!

Det är med stor glädje och förväntan, samt en smula nervositet såklart, som jag går 
in i uppgiften som Rosengårdskyrkans nya ungdomsledare. Jag ser mycket fram 
emot att få lära känna er, och önskar Guds rika välsignelse över er alla. 
        Malin Olofsson.

Lasse Svensson  
på besök
Första advent kommer Lasse Svensson 
till vår gudstjänst. Han kommer att  
predika i gudstjänsten och dela gemen-
skap med oss. Till vardags är Lasse  
kyrkoledare i Equmeniakyrkan och den 
som är ytterst ansvarig för kyrkans sam-
lade vara och göra. 



Sista gudstjänsten på 
Örestrand har firats
När Södra Götalands distrikt av Svenska 
Missionskyrkan lagts till handlingarna 
och Region Syd av Equmeniakyrkan 
trätt till, fick Örestrand vid Strandba-
den några års respit i väntan på dess 
framtida öde. Gården fick tills vidare 
en delvis annan verksamhet med bland 
annat HVB-boende för ensamkommande 
flyktingpojkar. Nu är det klart – från 1 
september övergick Örestrand till kom-
munalt ägande.

Örestrand inköptes i mitten av 1960-talet 
av SMU i Södra Götaland, och har alltså 
under mer än ett halvsekel fått betyda 
mycket för många med åtskilliga minnen 
från läger, gudstjänster, församlingshel-
ger och mycket annat. Den 28 augusti 
firades den sista gudstjänsten i Öre-
strandskyrkan. Några mötte upp redan 
till lunch för att minnas tillsammans, 
och vid middagen som serverades ett 
par timmar innan gudstjänst var mat-
salen fullsatt. Ännu fler strömmade till 
innan kyrkklockan skulle kalla samman 
till den sista högtiden. Nu gick det inte 
riktigt som tänkt. ”Klockaren” Anders 

Huset vi lämnat var inte längre kyrka. 
Men tackbönen dröjer kvar: Tack Gud 
för vad Örestrand har gett åt människor i 
olika åldrar i skilda tider!

Anders Johansson

Ivarsson gjorde vad han kunde, men den 
fastrostade kläppen lät sig inte rubbas. 
Klockklangen uteblev men gudstjänsten 
blev, trots det oundvikliga vemodet, en 
verklig högtid som fyllde kyrkan med 
lovsång och tacksamhet. Vad kyrkklock-
an beträffar får den nu en välbehövlig 
översyn i väntan på transport till vår 
systerkyrka i Kongo Brazzaville.
I gudstjänsten medverkade Siw Leijon 
och Marie Stroh med sång och musik, 
och liturg var vår regionala kyrkoledare 
Charlotte Thaarup. Equmeniakyrkans 
biträdande kyrkoledare Olle Alkholm 
predikade inspirerat och hoppingivande 
från den 103:e psaltarpsalmen om ”Guds 
nåd och trofasthet” som också i fortsätt-
ningen ska nå ut till människor genom 
vår vilja att tjäna och vittna om honom. 
Efter nattvardsfirande följde gemensam 
tackbön. Psalmsångens ord fick den här 
kvällen en särskild tyngd och mening: 
Gud från ditt hus, vår tillflykt, du oss 
kallar….. Ge oss din blick för dolda 
möjligheter. Ge fantasi att finna nya 
medel. Bibel och ljus, kors och natt-
vardskärl bars ut vid avsakraliseringen. 

Jon Bosson avtackas efter elva år som 
vaktmästare i Rosengårdskyrkan. 

På Gång slutar med 
adressetiketter
Enligt tradition har På Gång getts ut 
i lådan på Kyrktorget adresserat med 
församlingsmedlemmarnas namn. För att 
minska administrationen och kostnader-
na kommer På Gång slopa etiketterna. 
Du är lika välkommen att ta ett På Gång 
till dig och till vänner och bekanta. 

Om du vill få På Gång hemskickat finns 
även den möjligheten, kontakta pastorn 
så löser vi det. 

Nytt på kommunikationsfronten är att 
Rosengårdskyrkan har fått en ny hem-
sida på Equmeniakyrkan och adressen är 
www.rosengardskyrkan.se. 
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1:A ADVENT
–31 JANUARI

Framtiden börjar med stavfel. Ingen lär sig läsa och skriva 
utan att ta de första stapplande, felstavade stegen. Men  
efter tillräckligt många öppnar världen upp sig. I år tänker 
vi på den hoppfulla framtid som väntar alla barn,  
ungdomar och blivande pastorer i våra systerskolor världen 
över.  Årets internationella insamling handlar om att sprida 
samma hopp till ännu fler. Vi ser fram emot ditt bidrag.

Tack för din gåva!
Pg: 90 03 28-6
BG: 900-3286
Swish: 123 900 32 86
Equmeniakyrkan.se/internationell-insamling


