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Vi hälsar dig 
Välkommen.
PÅGÅNG 
ROSENGÅRDS 
KYRKANS  
TIDNING

Bli stilla, låt tystnaden föra dig nära.                                                                           
Närvaron finns där. En kraft som vill bära.                                                                           
Ja, våga den tillit som bor djupt inom dig.                                                                         

Lyssna till rösten som kallar dig:                                                                                             
”Följ mig! Du är en bön. Jag är din bön.”

Ingmar Johansson
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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)

Expeditionstider 
Tisdagar 9-12 och fredagar 12-16. 

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: 16-17/11, 7-8/12, 26/12-7/1,  
15-16/2/1
Malin: 9-10/11, 30-1/12, 23-26/12,  
4-6/1, 22-23/2.

PåGång redaktion
Ingår: Per Leijon, Sara Sjölander, Chris-
ter Hedegärd och William Styrlander.

Nästa utgivning: 23 februari
Manusstopp: 10 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

Pastor Sara har ordet
Jag har tre olivträd i krukor i min trädgård. Jag har haft dem länge och de har under 
en tid fört en tynande tillvaro. Det har funnits liv i dem men de har sett ganska trå-
kiga ut. Jag har försökt att tillföra ny jord, vattna och beskära men det har inte riktigt 
hjälpt. Ibland har jag funderat på om jag skulle köra dem till soptippen men det har 
tagit emot att kasta något som fortfarande lever.

I våras tänkte jag skulle ge dem en ny chans, jag köpte nya krukor och rikligt med 
ny jord. Jag lyfte upp dem ur sina krukor, skrapade och luckrade i den stenhårda 
jordklump de satt, klippte av den del rottrådar och satte ner dem i större krukor 
med ny jord. De fick den bästa platsen i solen på vår altan och fast de fortfarande såg 
lika trista ut kände jag mig glad när jag såg på dem. Jag började älska dem. Och det 
dröjde inte mer än några veckor tills nya blad började utveckla sig och grönskan var 
en helt annan än innan. 

Jag tänker att det ibland kan vara likadant med vår tro, att den finns där men livet i 
den är tynande. Vi tänker kanske att det är lika bra att göra oss av med den och leva 
som om Gud inte finns. Men Gud finns, och han vill ge vår tro liv och näring. Men vi 
måste låta honom göra det. Kanske är det så att vi ibland behöver ta ett nytt tag i vår 
tro, ge den ny jord, ge den ett större utrymme. Kanske behöver vi rensa bort det i vår 
jord som inte längre ger kraft och näring åt vår tro. 

Om du känner att din tro är tynande så vill jag ge dig ett råd. Ge din tro tid! Spende-
ra tid med Gud i bön, bibelläsning och samtal med andra. Börja ge till andra det som 
Gud har lagt på ditt hjärta att ge. Börja älska din tro och din relation med Gud. 

Till sist vill jag inbjuda dig till att samtala om din tro och ditt liv med Gud. Hör av 
dig så bokar vi en tid. Utanför mitt kontor finns också en lista med tider där jag finns 
tillgänglig för samtal, sätt ett kryss på den tid du vill komma så har vi ett samtal om 
var du befinner dig just nu i din tro.

Allt gott /Sara

En god fortsättning på hösten
En Välsignelserik Advents- och Jultid

och ett Gott Nytt År och decennium
önskas ni alla från

Rosengårdskyrkan och PåGång-redaktionen
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Dop 
Gabriel Friberg, född den 10 januari 
2019, son till Michelle Karlsson Friberg 
och Martin Hadzic, döptes den 8 juni 
2019 i Ekeby kyrka. Faddrar: Melinda 
Friberg och Julia Hadzic. Dopförättare: 
Anders Johansson

Alvina Ingrid Cedergren, född den 10 
mars 2019, dotter till Matilda Cedergren 
och Jacob Olsson, döptes den 31 augusti 
2019 i Kvistofta kyrka. Faddrar: Otilia 
Gustafsson och Emelie Cedergren.  
Dopförättare: Anders Johansson

Ella Ingela Eva Cedergren, född den 8 
mars 2019, dotter till Emelie och Jonas 
Cedergren, döptes den 22 september 
2019 i Rosengårdskyrkan. Faddrar: 
Jennifer Jacobsson och Filip Ingelsson. 
Dopförättare: Sara Sjölander

Gemenskapshelg
En solig helg i september åkte några 
av oss i församlingen på gemenskaps-
dygn på Nybostrand utanför Trelleborg. 
Tanken med dygnet var att kravlöst, och 
med mer tid till förfogande än vi annars 
har, få mötas i samtal med varandra och 
med Gud.

Och det blev så. Vi hade ett fint dygn där 
vi fick möta varandra på ett lite annat 
sätt än vi vanligtvis gör. Vi samtalade i 
mindre grupper, alla tillsammans, under 
spontana samtal över maten eller under 
en promenad längs med stranden. Vi fick 
fira nattvard och gudstjänst tillsammans, 
vi fick be för varandra och vi fick dela 
med varandra det som Gud la på våra 
hjärtan. 
Vår önskan är att den gemenskap som 
fanns innan vi åkte och som vi fortsatte 
bygga på under vårt dygn tillsammans 
ska få fortsätta växa och inkludera fler 
människor. Vi behöver varandra och vi 
behöver finna platser där vi kan mötas 
som vi är, vara tillsammans och bygga 
relationer med varandra och Gud. 

Församlingsböckerna
Barnvälsignelse 
Oscar Lorenzo Thell Falzone född den 
1 maj 2019, son till Linda Thell Falzone 
och Joshua Falzone, frambars till välsig-
nelse den 8 september i Rosengårdskyr-
kan. Officiant: Anders Johansson

Till vila  
Inger Scardavilli, född den 20 maj 
1948, avled den 20 september 2019. 
Begravningsgudstjänsten ägde rum i 
Rosengårdskyrkan den 10 oktober 2019. 
Officiant: Anders Johansson

Utträde 
Sylvi Sternheden har på egen begäran 
utträtt som medlem i församlingen.

Kallelse till årsmöte
Församlingen har årshögtid söndagen 
den 24 november. Det blir en kortare 
gudstjänst som sedan följs av årsmöte 
och kyrklunch. Det blir sedvanliga 
årsmötesförhandlingar men i år också 
beslut om nya stadgar och kyrkoordning 
för församlingen.

En god fortsättning på hösten
En Välsignelserik Advents- och Jultid

och ett Gott Nytt År och decennium
önskas ni alla från

Rosengårdskyrkan och PåGång-redaktionen

Fo
to

: A
nd

er
s J

oh
an

ss
on

3



Januari
1 nyårsdagen 18.00
Ekumenisk nyårsbön i 
Gustav Adolfkyrkan.

5 söndag 10.00
Gudstjänst i trettondagstid. Anders 
Johansson och Johan Claesson.

7 tisdag 19.00
Ekumenisk bön för Helsingborg. 
Se predikoturer!

12 söndag 10.00
Gudstjänst och Knutsfest. Sara och 
Pär Sjölander.

16 torsdag 14.00
Träffpunkt Rosengården. 
Anders Johansson.

19 söndag 10.00
Gudstjänst med Nattvard i Ekumeniska 
böneveckan. Robert Södertun. Sång och 
musik Emelie, Jonas och Eva Cedergren.

21-23 (tisdag-torsdag) kl. 12.00  
Ekumeniska böneveckan, lunchbön i 
Slottshagskyrkan.

26 söndag 10.00
Missionsgudstjänst. Christer Boström 
och Lars Dalesjö berättar om sin resa 
till demokratiska republiken Kongo och 
arbetet som Equmeniakyrkan genom 
CEBU bedriver där. Sång och musik 
Malin Olofsson, Christer Sörliden, m fl.

Februari
2 söndag 10.00
Gudstjänst. Sara Sjölander. Sång och 
musik 2xPaulander och Marie Stroh.

2 måndag 19.00
Musikcafé. Börje Wessman, dragspels-
ensemble och elever. Servering.

3 tisdag 19.00
Ekumenisk bön för Helsingborg i  
Ramlösakyrkan.

8 söndag 10.00
Gudstjänst. Malin Olofsson. Scoutinvig-
ning. Sång och musik equmenia och 
Soulchildren. Offerdag för Equmenia. 

14 lördag 14.00
Födelsedagssamling för medlemmar 
födda i december.

15 söndag 10.00
Gudstjänst med Nattvard. Sara Sjölan-
der. Sång och musik Malin Olofsson. 

17.00
Vi sjunger in julen. Kyrkokören,  
Siw Leijon och Marie Stroh. Apell Sara 
Sjölander.

19 torsdag 14.00
Träffpunkt Rosengården.  
Anders Johansson.

22 söndag 10.00
Gudstjänst. Fredrik Södertun. Sång och 
musik Fredrik Södertun och  
Malin Olofsson.

24 julafton 11.00 (OBS tiden)
Julbön. Sara Sjölander. Sång och musik 
Marie Stroh, Sebastian och Kristoffer 
Tryggmo

25 juldagen 10.00
Julgudstjänst. Sara Sjölander.  
Sång Malin Artéus.

29 söndag 10.00
Gudstjänst. Bengt Lissvall. Sång och 
musik Anne Lundin och Marie Stroh.

31 nyårsafton 17.00
Nyårsbön. Siw och Per Leijon.

Oktober
27 oktober söndag 10.00
Gudstjänst. Christina Melin och Håkan 
Svensson. Sång och musik Arvid och 
Axel Paulander. Församlingsmöte.

November
3 söndag 10.00 
Gudstjänst med ljuständning. Sara Sjö-
lander. Sång och musik Marie Stroh. 

5 tisdag 19.00
Ekumenisk bön för Helsingborg i  
S:a Maria kyrka.

10 söndag 10.00
Gudstjänst med Nattvard. Sara Sjölan-
der. Sång av RPG-kören. 
Närradio 99,2 Mhz.

14 torsdag 14.00
Träffpunkt Rosengården i Föreningslo-
kalen (mitt emot Skaragatan 45). 
Anders Johansson.

17 söndag 10.00
Gudstjänst. Frida Mannerfelt. Sång och 
musik. Rasmus Leijon, Sebastian och 
Kristoffer Tryggmo.

23 lördag 10.00 
Bibelfrukost i Slottshagskyrkan.

23 lördag 14.00
Födelsedagssamling för medlemmar 
födda i november.

24 söndag 10.00
Årshögtid med gudstjänst och årsmöte. 
Sara Sjölander, Christina Melin och 
Malin Olofsson. Därefter följer försam-
lingens årsmöte. Kyrklunch.

December
1 söndag 10.00 Första advent
Advents- och Missionsgudstjänst. Sara 
Sjölander. Sång och musik Marie Stroh, 
Sebastian  och Kristoffer Tryggmo. Start 
för insamlingen Mission i andra länder. 
Närradio 99,2 Mhz.
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Program för RPG, 
tisdagsträffen4 tisdag 19.00

Ekumenisk bön för Helsingborg. 
Se predikoturer!

9 söndag 10.00
Gudstjänst med Nattvard. Biträdande 
kyrkoledare Olle Alkholm, Sara Sjölan-
der. Sång- och musikgrupp. 

13 torsdag 14.00
Träffpunkt Rosengården. Anders Johans-
son

16 söndag 10.00
Gudstjänst. Kenth Hallström. Sång och 
musik Malin Olofsson, Christer Sörli-
den, m fl.

23 söndag 10.00
Gudstjänst. Sara Sjölander. Sång och 
musik Eva Cedergren.

Mars
1 söndag 10.00
Gudstjänst med Nattvard. Sara Sjölan-
der. Sång och musik Ebba Paulander och 
Sebastian Tryggmo.

Biträdande kyrkoledare Olle Alkholm 
predikar i Rosengårdskyrkan söndagen 
den 9 februari 2020. Välkommen att 
lyssna på predikan och få aktuell infor-
mation om Equmeniakyrkan i samband 
med kyrkkaffet.

29 oktober kl 14.00 
Slottshagskyrkan
Mitt liv med musiken
Christina Holmén och Lars Jöneteg.

12 november kl 14.00 Pingstkyrkan
Mongoliet – landet med den blå himlen
Naturfotografen Ingmar Skogar visar 
bilder.

26 november kl 14.00 
Slottshagskyrkan
Hur viktiga är maten för dig? Myter, 
fakta och nyheter
Maria Bengtsson och Christina Voss-
Wikström

10 december kl 14.00 
Rosengårdskyrkan
Luciafest. RPG-kören medverkar.

21 januari kl 14.00 Slottshagskyrkan 
Årsmöte.

4 februari
Mikael Järlestrand, Plats meddelas 
senare.  

18 februari
Plats meddelas senare.

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.

19, 26 november, 3 och 10 december 
kl 19.30-21.15

Välkomna med!

Siw Leijon

Till jordens 
yttersta gräns
”Till jordens yttersta gräns” är rubriken 
på det temaår som Equmeniakyrkan 
bjuder in oss att delta i. Temaåret tar 
hjälp av den bok i Bibeln som heter 
Apostlagärningarna och som beskriver 
framväxten av den kristna kyrkan. I 
Apostlagärningarna 1:8 får lärjungarna 
uppdraget att vittna om Jesus till jordens 
yttersta gräns.

I Apostlagärningarna möter vi en kyrka 
som korsar gränser. Nationella, kultu-
rella, andliga, sociala och inte minst 
personliga gränser. Detta är gränser som 
vi ser också idag, och vi kan genom att 
följa med på Apostlarnas resa få hjälp att 
göra våra egna resor över de gränser vi 
ser. För en del av oss handlar det om att 
fokusera på det internationella arbetet, 
för en del av oss handlar det om att ta 
Jesus över de gränser vi ser i vårt nära 
samhälle. För en del av oss handlar det 
om att gå över våra egna gränser och 
utmana oss själva i det uppdrag vi har 
fått av Jesus.

Att korsa gränser är jobbigt men upp-
draget kommer med ett löfte. ”Ni ska få 
kraft när den heliga anden kommer över 
er” står det i början av samma vers.  Du 
och Jag - Vi - är inte ensamma i vårt 
uppdrag. Apostlagärningarna skulle lika 
gärna kunnat heta ”Den heliga Andens 
gärningar genom Apostlarna”. 
Tänk vilket löfte!

I Rosengårdskyrkan har vi vid denna 
tidnings pressläggning kommit en bit in 
i Apostlagärningarna men vi vill bjuda 
in dig att komma med på vår resa. Det 
är aldrig för sent! Gudstjänster, bibelstu-
dium, samtal och egen läsning kan få bli 
ett sätt att möta Gud och du kan få kraft, 
inspiration och mod att våga utmana de 
gränser du möter.

Sara Sjölander
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Konfirmandträff i 
Equmenia Arena
Efter att under ett år varit utan konfir-
mander har vi nu åter en liten grupp på 
tre ungdomar - Hedda, Humla och John. 
Vi träffas varannan tisdag i Equmenia 
Arena. Vår samling börjar med fika och 
sedan går vi över till dagens tema. Vi 
finns med i Region Syds KonfaS-arbete 
och kommer att åka på några läger under 
läsåret tillsammans med andra konfir-
mander i Skåne och Blekinge. Be gärna 
för konfirmanderna och att detta året ska 
bli ett år som ger mersmak.

Under ett par decenniers tid har Rosen-
gårdskyrkan varit delaktig i verksamhe-
ten vid en av kommunens träffpunkter i 
Helsingborg – Träffpunkt Husensjö. En 
torsdag i månaden har vi inbjudit äldre 
och boende i närområdet till en stunds 
gemenskap med sång och musik, andakt, 
samtal och fika. Samlingarna har varit 
uppskattade och många har mött upp 
genom åren. Förra våren 2018 övergick 
lokalerna i Husensjö centrum till annan 
kommunal verksamhet, och Träffpunk-
ten fick se sig om efter annan lokal. I 
april 2018 fick vi flytta in i Föreningslo-
kalen mitt emot Skaragatan 45, och snart 

därefter antogs också det nya namnet 
Träffpunkt Rosengården. 

Den officiella invigningen har dröjt, 
men lördagen den 7 september var det 
dags. På plats fanns företrädare för 
Helsingborgs Kontakt- och Volontär-
center, Rosengårdens Bibliotek, PRO 
och Riksbyggen, samt förstås några av 
oss från Rosengårdskyrkan. I det något 
småkyliga men vackra vädret minglade 
deltagare, grannar och volontärer med 
varandra, bjöds på fika och lockades till 
ett och annat loppis- och informations-
bord. Ett quiz med frågor om Rosengår-
den genomfördes och information från 
respektive aktör gavs. 

Men vad vore en dag som denna utan 
musik? Med dragspel och elbas under-
höll Ronnie och Anders med ett stort 

Träffpunkt 
Rosengården 
invigdes

antal melodier, och framförde även en 
och annan önskelåt. 

Glada var vi alla för den goda upp-
slutningen och det gynnsamma vädret, 
men gladast var nog Lisa Nilsson från 
Vård- och omsorgsförvaltningen och 
samordnare för träffpunkterna i Rosen-
gården och Adolfsberg. Invigningstalade 
gjorde kommunalrådet Lars Thunberg, 
tillika ordförande i Vård- och omsorgs-
nämnden. Han betonade värdet i det 
engagemang som läggs ner vid Träff-
punkt Rosengården och avslutade med 
att citera Tage Danielssons fyndiga och 
tänkvärda ord: En droppe doppad i livets 
älv har ingen kraft att flyta själv. Dock 
finns ett krav på varenda droppe: Hjälp 
till att hålla de andra oppe.

Anders Johansson
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Personligt i takt  
med att tiden går...
Vilken är min uppgift? Det var en av 
frågorna som ställdes under vår nyligen 
genomförda församlingshelg på Nybo-
strand. Det var spännande att höra varje 
deltagares tankar kring frågan, som vi 
nog lite till mans ställer oss själva då och 
då. Min uppgift i arbetslivet, i familj och 
samhälle, och så klart som kristen och 
medlem i församlingen. Min känsla är att 
var och en närmade sig frågan ödmjukt 
och prövande. För egen del hade jag 
gott om tid tills det var min tur och hann 
tänka över hur markant min egen uppgift 
har kommit att förändras över tid. I takt 
med att tiden går sedan jag avslutade 
min tjänst i församlingen ser mitt liv och 
min vardag så annorlunda ut idag. En 
helt annan möjlighet att forma min dag 
och tid efter eget tyckande och behov, 
där inte minst farfars- och morfarsrol-
len kan ges större utrymme. Och sam-
tidigt… vilken är då min uppgift som 
medlem och lärjunge idag? Fortsatt vill 
jag vara en del tillsammans med andra i 
församlingens uppdrag och gemenskap, 
där kanske de personliga relationerna får 
prioriteras med Guds kraft och ledning.

Nu när jag på nytt står i begrepp att av-
runda min uppgift i PåGång-redaktionen, 

den här gången som en i gänget ideellt 
engagerade, så gör jag det med en bland-
ning av tacksamhet och nostalgi. Inför 
vårt senaste samråd finner jag mig sit-
tande med min PåGångpärm och ser alla 
människor och händelser som passerar 
revy under de sexton gångna åren. Allt 
har sin tid, konstaterar vi med Predika-
ren 3:11. Men nu gäller det att se framåt 
– för egen del och som församling. Vid 
anblicken av maratonlöparnas framfart 
i Brunnsparken för några veckor sedan 
slår mig tanken att vi alla är deltagare i 
det vi kallar livsloppet med ett enda mål 
i sikte: Att fullfölja loppet! Resan dit kan 
vara både skön och jobbig, på jämn och 
ojämn mark. 

Visa mig, Herre, din väg, så att jag kan 
vandra i din sanning, bad David i sin 
86:e psaltarpsalm. Och Hebreerbrevets 
författare manar oss: Låt oss hålla ut i 
det lopp vi har framför oss… blicken 
fäst vid Jesus. Oavsett vilka uppgifter vi 
upplever att Gud har lagt i våra liv intill 
denna dag återstår någon eller några 
etapper av vårt livslopp. Hur många och 
långa kan ingen veta, och behöver heller 
inte veta det. Viktigare är att vi frågar 
oss dag för dag: Vad vill du, Herre, rusta 
mig för och leda mig in i den här dagen? 
Tryggt är att veta – Gud har lovat slå 
följe med oss och leda oss rätt!

Anders Johansson

Soul Children är en kör för dig mellan 
10-16 år, där musiken, glädjen, Gud och 
gemenskapen står i centrum. Vi träffas 
varje tisdag klockan 16:30 i Rosengårds-
kyrkan! Till vårterminen kan det bli viss 
ändring på tid och plats, så håll utkik 
på hemsidan eller på §facebook (sök på 
Helsingborg Soul Children så hittar du 
oss!) 

Du kan också alltid maila om du und-
rar något: malin@rosengardskyrkan.se 
Välkommen!

Malin Olofsson
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I Apostlagärningarnas första kapitel får lärjungarna uppdraget att vittna om Jesus till 
jordens yttersta gräns. Det uppdraget kommer med ett löfte; ”Ni ska få kraft när den 
Heliga Anden kommer över er”. Samma uppdrag - och löfte - gäller fortfarande.

TILL JORDENS YTTERSTA GRÄNS 
Ett temaår om Apostlagärningarna
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