
NR 1 2020 | MARS | APRIL | MAJ | JUNI

PÅGÅNG 
ROSENGÅRDS- 
KYRKANS  
TIDNING

PÅGÅNG 
ROSENGÅRDS- 
KYRKANS  
TIDNING

”Låt barnen  
komma  
      till mig”



Mars
1 söndag 10.00 
Gudstjänst med nattvard. Kyrkoledare 
Olle Alkholm, Sara Sjölander. Sång och 
musik Ebba Paulander och Sebastian 
Tryggmo.

3 tisdag 19.00
Ekumenisk bön för Helsingborg i  
Rosengårdskyrkan

6 fredag 18.00 Sankta Anna kyrka 
Världsböndagen ”Stig upp, ta din bädd 
och gå”. Ekumenisk gudstjänst, informa-
tion om Zimbabwe, samtal och fika.

8 söndag 10.00
Gudstjänst. Owe Kennerberg rektor på 
Teologiska högskolan, Sara Sjölander. 
Sång Malin Arteus. Offer för Teologiska 
högskolan.

10 tisdag 18.30 Slottshagskyrkan
Årsmöte för den frikyrkliga delen av 
Sjukhuskyrkan. Alla, inte bara valda 
ombud, är välkomna.

12 torsdag 14.00
Träffpunkt Rosengården. Förenings- 
lokalen mittemot Skaragatan 45.  
Anders Johansson

15 söndag 10.00
Gudstjänst. Ingegerd och Pehr Ågårdh. 
Sång och musik Marie Stroh.

21 lördag 14.00 – 17.00
Vårmarknad. Se separat notis.

22 söndag 10.00
Gudstjänst. Sara Sjölander. Sång och 
musik Malin Olofsson. Församlingsmöte

28 lördag 10.00 Slottshagskyrkan
Bibelfrukost. Sara Sjölander och  
Fredrik Södertun.

28 lördag 14.00 Slottshagskyrkan
Födelsedagssamling för medlemmar 
födda i mars.
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Församlingsböckerna 
Fortsättningsvis kommer förändringar 
i församlingsböckerna ej skrivas i 
PåGång. Information om förändringar 
ges på församlingsmöten. Detta har att 
göra med lagstiftning (GDPR) gällande 
digital publicering av personuppgifter.

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  

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: 14-15/3, 18-19/4, 3-8/5, 9-10/5
20-21/6
Malin: 29/2-15/3, 18-19/4, 2-3/5, 27-28/6

PåGång redaktion
Ingår: Sara Sjölander, Mårten Olausson, 
William Styrlander och Per Leijon,

Nästa utgivning: 28 juni
Manusstopp: 1 juni

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
När jag gick en runda i min trädgård 
för några dagar sedan föll mina ögon på 
en snödroppe. Det var egentligen inget 
konstigt med det, de kommer varje år. 
Ändå fyllde just den här snödroppen mig 
med hopp. Hopp om en varmare tid, en 
vår och så småningom en sommar med 
långa varma dagar. 

Jag tror att hopp är något vi människor 
behöver. I vår tid kanske mer än någon-
sin. Världen tränger sig på, varje dag 
kommer rapporter om saker vi kan oroa 
oss över. Oron leder sällan till något 
bra, den gör att vi sluter oss, stänger in 
oss och bygger murar. Hoppet, däremot, 
öppnar upp. Hoppet gör att vi släpper 
in människor. Hoppet gör att vi börjar 
agera för att lösa de problem vi ser. Men 
är det så att hoppet måste komma först? 
Skulle det kunna vara så att hoppet föds 
när vi börjar agera på de problem vi ser? 

Jag tror det! Och jag tror att det för oss 
som kallar oss kristna finns en viktig 
kallelse i just detta och att vi, precis som 
snödroppen, kan ge hopp till människor. 
Genom vårt sätt att leva kan vi ge en 
försmak av en värld som är bättre än den 
vi lever i. Den värld som i Bibeln kallas 
Guds rike. Om VI börjar agera mot orätt-
visor, om VI börjar leva klimatsmart, 
om VI börjar bjuda in människor som är 
ensamma så kan vi få vara snödroppar, 
bärare av hopp. Låt oss göra det, tillsam-
mans! Ett hav av snödroppar!  

Körprojekt inför påsk
Nya och gamla körsångare är välkomna 
att delta i körprojekt inför påskdagens 
gudstjänst. Det blir körövningar följande 
datum 24, 31 mars och 7 april kl 19.00.



29 söndag 10.00 
Gudstjänst. Anita Strandh. Information 
om Sjukhuskyrkan. Sång Anders  
Paulander, Mårten Olausson, Sebastian 
och Kristoffer Tryggmo. 
  

April 
5 söndag 10.00 Palmsöndagen 
Gudstjänst med nattvard. Sara Sjölander. 
Sång och musik Emelie, Jonas och Eva 
Cedergren. 

7 tisdag 19.00 
Ekumenisk bön för Helsingborg.

9 torsdag
Träffpunkt Rosengården. Sara Sjölander 
och Malin Olofsson. Nattvard.

9 torsdag 
Getsemanestund. Anita Strandh. Sång 
och musik Sebastian Tryggmo. Nattvard.

10 fredag Långfredagen
Gudstjänst. Sara Sjölander.  
Sång Malin Olofsson.

12 söndag 10.00 Påskdagen
Gudstjänst. Sara Sjölander. Projektkör.  
Malin Olofsson, Sebastian Tryggmo. 

19 söndag 10.00
Missionsgudstjänst. Karin Åkesson 
Equmeniakyrkan. Internationella utskot-
tet. Sång Anette Olofsson.  Kyrklunch 
och i samband med detta information om 
Equmeniakyrkans internationella arbete.

26 söndag 10.00
Gudstjänst. Malin Olofsson. Sång och 
musik Ungdomar från Xperience.

26 söndag 14.00
Födelsedagssamling för medlemmar 
födda i april.

maj
3 söndag 10.00
Gudstjänst med nattvard. Bengt Lissvall. 
Sång och musik Emelie, Jonas och Eva 
Cedergren.

5 tisdag 19.00
Ekumenisk bön för Helsingborg.

9 lördag 10.00  
Bibelfrukost. Sara Sjölander och Fredrik 
Södertun.

9 lördag 14.00  
Födelsedagssamling för medlemmar 
födda i maj.

10 söndag 
Gudstjänst. Bengt Åkesson. Sång och 
musik Soulchildren och Malin Olofsson.

14 torsdag 14.00
Träffpunkt Rosengården.  
Anders Johansson.

17 söndag
Gudstjänst. Sara Sjölander.  
Sång Pär Sjölander. Församlingsmöte

21 – 23  
Equmeniakyrkans kyrkokonferens i 
Malmö

24 söndag
Gudstjänst.

31 söndag 10.00 pingstdagen
Gudstjänst. Sara Sjölander. Sång och 
musik Marie Stroh.

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

2 tisdag 19.00
Ekumenisk bön för Helsingborg.

7 söndag 10.00
Gudstjänst med nattvard. Sara Sjölander. 
Sång Malin Olofsson.

7 söndag 14.00  
Födelsedagssamling för medlemmar 
födda i juni.

11 torsdag 14.00
Träffpunkt Rosengården.  
Anders Johansson

Missionsinspiratör Karin Åkesson från 
Equmeniakyrkan kommer och predikar och 
informerar vid gudstjänsten den 19 april.

14 söndag 10.00
Gudstjänst. Sara Sjölander. Sång och 
musik Pär Sjölander.

21 söndag 17.00  
Musik i sommarkvällen. Marie Stroh, 
Siw och Per Leijon.

28 söndag 10.00 Slottshagskyrkan
Gudstjänst. 

Program för RPG, 
tisdagsträffen
3 mars kl 14.00 Slottshagskyrkan
Konsul Olsson – entreprenör och evang-
elist. Gunnel Andersson

17 mars kl 14.00 Pingstkyrkan
Kyrkans framtid. Prosten Kristian Lillö
RPG-kören.

31 mars kl 14.00 Slottshagskyrkan
Från Mormor på Herrestad till Ersta 
diakoni. Diakon Silvia Danielsson

14 april kl 14.00 Rosengårdskyrkan
Oscar II och Sophias Sofiero – då nu och 
i framtiden. Verksamhetschef Annika 
Malmgren.

5 maj
Vårutfärd, Se separat information



Kyrkokonferensen
Under Kristi himmelsfärdshelgen (21-
23/5) har Equmeniakyrkans sin kyrko-
konferens i Malmö. Detta innebär att 
vi som finns i region syd är värdar och 
på olika sätt medverkar och hjälper till 
med konferensen. Tänk till om du vill 
vara behjälplig som värd vid de olika 
samlingarna, som förebedjare, i informa-
tionsdisken eller något annat.

Kontakta Pastor Sara som har listor 
på vilka funktioner som behövs. Från 
församlingen får vi skicka två ombud 
men vi vill också uppmuntra alla att åka 
till Malmö och vara med på gudstjänster, 

Bönen som 
förändrade Europa
Den 9 november 2019 följde jag tyska 
televisionens sändningar från
Riksdagshuset i Berlin och minnesstun-
den med anledning av 30-årsdagen
av Berlinmurens öppnande och den fred-
liga revolutionen.
Mina minnen blev tydliga. Två år efter 
murens byggande kom jag hösten
1963 till Västberlin för att studera. De 
billigaste möblerade rummen låg
alldeles intill murens västra sida. Där 
hyrde jag rum. Jag såg rakt över
muren på en godsbangård i Östberlin. 
Några nätter vaknade jag av att
schäferhundarna sprang i sina löplinor, 
strålkastarna lyste upp natten och
de automatiska skjutanläggningarna var 
aktiverade för att leta efter
människor som försökte fly till västsi-
dan. Då tänkte jag på morfar som varje
dag bad vid middagsbönen ”Gud, riv 
järnridån och muren i Berlin.”
Sedan 1982 hölls fredsbön i Nicolaikyr-
kan/Leipzig/DDR. I slutet på
åttiotalet hade bönegrupperna växt och 
hösten 1989 fylldes kyrkan med
över 2000 bedjande och frihetslängtande 
människor. Kyrkportarna
sprängdes bokstavligen och bönerörelsen 
spreds utanför kyrkan till andra
städer. Den kommunistiska regimen 
kunde till slut inte stå emot och
gränsbommarna öppnades. Ett år senare 
var muren ett minnesmärke och
öst och väst kunde leva i fred och frihet 
med varandra.
Morfar fick inte uppleva att han blev 
bönhörd men jag är övertygad om att
bönen förändrade Europa.
O Gud - låt även världen bli förändrad 
av Dina barns böner!

Klaus Schneider

Musikunderhållning
Lunch - Scouterna grillar
Servering - Kaffe och våfflor

Behållningen av marknaden 
går till Ria - Hela människan 
och Sjukhuskyrkans arbete.

Brytstugevägen 2, 254 61 Helsingborg 
www.rosengardskyrkan.org

21mars kl
 1

4-
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Hembakat 
Hemlagat
Lotterier
Fairtrade
Loppisbord
Konst- och 
hantverkslotteri

Vårmarknad

seminarier och annat. Det är en fin chans 
att få se Equmeniakyrkans arbete, träffa 
nya (eller gamla) vänner och få tillfälle 
till goda samtal om kyrkan fortsatta 
inriktning. Under konferensen kommer 
val av Equmeniakyrkans kyrkoledare 
för de kommande fyra åren att göras. 
Den 5 maj kl 18.30 är det en samling i 
Slottshagskyrkan inför konferensen, då 
kommer information om de olika valen, 
om inlämnade motioner etc att ges. Då 
kommer det också bli tillfälle att sam-
tala om de frågor kyrkokonferensen ska 
behandla.


