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Hälsning från församlingens ordförande
Den 2 september hade vi församlingens höstupptakt. Som en del av den dagens
program var det fortsättning på församlingens utvecklingsarbete. Bengt Åkesson var
med och ledde oss vidare. Vi som var närvarande delades in i olika grupper, som nu
under hösten kommer att träffas och jobba vidare fram till den 14 januari, då vårt
arbete ska resultera i en vision.
De olika grupperna är diakoni, växa i tro, evangelisation och gemenskap. Vill du vara
med i en grupp har du möjlighet att komma med. De olika grupperna finns uppsatta
på anslagstavlan utanför köket och det är bara att kontakta gruppledaren. Det här är
ett sätt att vara med och påverka. Vad vill vi med vår församling och kyrka.
Under hösten kommer Anders Johansson att arbeta ca 30% i församlingen. Han
kommer att ägna sin tid bl.a. till sjuk- och hembesök, administration (bl.a. statistik)
ansvar för nattvards- och besöksgruppen, viss gudstjänst – och predikoverksamhet
m.m. Det är vi i styrelsen väldigt glada och tacksamma för.
Det var några rader om församlingens arbete i höst.
Christina Melin
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Rasmus Leijon
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Vaktmästare
Jon Bosson
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"Jag vill gärna vara en del av konfas för att jag vill inspirera och uppmuntra ungdomar att delta i den gemenskapen man får tillsammans med Gud och andra. Min
konfirmation var en stor del av mitt liv och något som
jag gärna hade gjort igen. Jag vill bidra till att de ungdomar som konfirmeras nu ska få uppleva samma gemenskap i tron som jag gör."
- Ebba Paulander

Helsingborgs
Missionsförsamling

.

PåGång redaktion
Ingår: Per Leijon och
William Persson.

Församlingsböckerna
Till vila

Vigsel

Nästa utgivning: 25 februari
Manusstopp: 10 februari

Asta Malmstedt, född den 30
oktober 1921, avled den 15 april 2017.
Begravningsgudstjänsten ägde rum
i Gustav Adolfs kyrka, Helsingborg
den 3 maj 2017. Officiant: Charles Hägg.

Daniel Söderberg och
Caroline Paulander vigdes till äktenskap
den 29 juli 2017 i Västra Broby kyrka.
Vigselförrättare var Anders Johansson.
Makarna har antagit efternamnet
Söderberg.

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

Jan Ahlgren, född den 26 december
1935, avled den 5 september 2017.
Begravningsgudstjänsten ägde rum i
Rosengårdskyrkan den 22 september
2017. Officiant: Anders Johansson.

Utträde
Britta Håkansson har på egen begäran
utträtt som medlem i församlingen.
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Dop
Agnes Linnéa Margaretha Cedergren,
född den 31 maj 2017 och dotter till
Emelie och Jonas Cedergren, döptes i
Rosengårdskyrkan den 24 september
2017. Officiant: Anders Johansson.

Oktober

29 söndag 10.00
Gudstjänst. Charlotte Thaarup, kyrkoledare för Region Syd av Equmeniakyrkan.
Rosengårdskyrkans kör.

November

4 lördag 10.00 Alla Helgons dag
Gudstjänst med ljuständning och
nattvard. Anders Johansson och
Christina Melin. Sång Eva Cedergren.
12 söndag 10.00
Temagudstjänst om förbön. Staffan
Stadell och Helena Ivarsson. Sång Anette
Olofsson.
16 torsdag 14.30
Träffpunkt Husensjö. Sång, musik,
andakt och servering. Anders Johansson.
19 söndag 10.00
Årshögtid. Bengt Lissvall. Sång Emma
Leijon. Församlingens årsmöte. Lunch.
23 torsdag 19.00
Samtals- och inspirationskväll om temat
Hållbar värld för alla i samband med
Globala veckan. Fairtrade-information.
Servering.
26 söndag 11.00 Slottshagskyrkan
Heal the world – en musikgudstjänst med
musik bl.a. av Michael Jackson. Fredrik
Södertun, Lisa Falk med flera.

December

3 söndag 10.00 Första advent
Tänd ett ljus. Advents- och missionsgudstjänst. Bengt Lissvall och Anders
Johansson. Sång och musik Sebastian
och Kristoffer Tryggmo. Offergång för
Mission i andra länder.
4 måndag 19.00
Musikcafé. Börje Wessman, dragspelselever och ensemble. Servering. Samarrangemang med ABF.
10 söndag 10.00 Andra advent
Gudstjänst med Equmenia. Joakim
Stenmo och Rasmus Leijon. Sång
Equmenia. Scoutinvigning.

17 söndag 17.00 Tredje advent
Vi sjunger in julen. Hör och Häpna och
Rosengårdskyrkans kör under ledning
av Siw Leijon. Eftersits med gröt och
skinksmörgås.
21 torsdag 14.30
Träffpunkt Husensjö. Sång, julandakt
och servering. Anders Johansson.

Februari

4 söndag 10.00
Du vet väl om att du är värdefull. Gudstjänst med sånger av Ingemar Olsson.
Ingegerd och Pehr Ågårdh samt Marie
Stroh. Församlingsmöte.
Halv två hos mig.
Se separat informationsruta.

24 Julafton 11.00 Fjärde advent
Julbön. Rasmus och Emma Leijon. Sång
Equmenia. Närradio 99,2 MHz.
OBS tiden!

10 lördag 18.00
Helgmålsbön med musik. Musik Stefan
Fred orgel, Mina Luka Fred viola och
Gertrude Fred Forsberg piano och viola.
Andakt Stig Fred.

26 tisdag 10.00 Annandag jul
Gudstjänst med nattvard. Anders
Johansson. Sång Marie Stroh.

11 söndag 10.00
Gudstjänst med equmenia. Rasmus
Leijon. Sång och musik Equmenia.

31 Nyårsafton 17.00
Nyårsbön. Siw och Per Leijon.

18 söndag 10.00
Gudstjänst med nattvard. Anders
Johansson. Sång Eva Cedergren.

Januari

7 söndag 17.00
Betlehems stjärna. Helsingborgs stads
lucia och Siw Leijon. Appell Anita
Strandh.

25 söndag 10.00
Gudstjänst. Björn Gustavsson. Sång
Emelie och Jonas Cedergren.

14 söndag 10.00
Gudstjänst med equmenia. Malin
Olsson och Rasmus Leijon. Sång
Equmenia. Närradio. Sopplunch.
Därefter församlingsutveckling med
Bengt Åkesson. Närradio 99,2 MHz.

2 fredag 18.00 Den Gode Herdens kyrka

21 söndag 10.00
Gudstjänst med nattvard. Gert Gustafsson och Bengt Lissvall. Sång och musik
Emelie och Jonas Cedergren.
28 söndag 10.00
Missionsgudstjänst. Kurt Olofsson
(tidigare missionsarbetare i Kongo). Sång
2 x Paulander. Offergång för mission i
andra länder. Efter kyrkkaffet samtal om
mission och information om situationen
i Kongo.

Mars

Världsböndagen.
4 söndag 10.00
Strö all min kärlek. Gudstjänst med
sånger av Björn Afzelius och Mikael
Wiehe med Siw Leijon.
Anders Johansson. Nattvard.

Körsångare
Välkommen att medverka vid Vi sjunger
in julen söndagen den 17 december kl
17.00.
Vi repeterar kl 19.30 – 21.15, följande
tisdagar, 21, 28 november, 5 och 12
december.
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Konfirmation

Efter förra årets fokus på våra unga vänner i KonfaS 2 och 3 är vi nu tillbaka med en
grupp av förstaårs konfirmander igen, något som givetvis glädjer oerhört. Ett stort
och viktigt böneämne som jag vet att många deltagit och engagerat sig i har gett frukt
i form av 8 nya konfirmander till vår församling.
Konfirmationsläsningen sätter igång onsdagen den 25 oktober och förutom våra fem
träffar med hemmaläsning under hösten åker vi på vårt första läger till Sösdala sista
helgen i november.
Vi fortsätter givetvis vår satsning på det som nu blir KonfaS 3 och 4, en grupp som
kommer att få mer undervisning om ledar- och lärjungaskap under året och som
tillsammans kommer att fungera som mentorer och hjälpledare. Detta avslutas med
en resa till Taizé i Frankrike i augusti 2018.
Vi finns gärna med i er förbön och tacksägelseböner.
Rasmus Leijon

Ungdomsrummet är
invigt!
I föregående PåGång kunde vi läsa om
det pågående arbetet med att förvandla
sporthallen i Rosengårdskyrkan till ett
funktionellt ungdoms- och allaktivitetsrum. Ett stort gäng – omkring ett trettiotal i olika åldrar - har visat härligt engagemang och stor glädje att få delta i detta
projekt för nuet och framtiden, och ställt
sin tid och sina praktiska färdigheter till
förfogande under sakkunnig ledning.
Elva kvällar och helger har det senaste
halvåret verkligen gett resultat, och nu
är vi i hamn! Bara några smärre detaljer
återstår, och lördagen den 2 september
genomfördes följaktligen den
praktfulla invigningen där
inget saknades. Musik från
scenen, korta tal och bandet
som klipptes – ja, allt som hör
till en dag som denna bidrog
till den härliga stämningen
som knappast sjönk under
minglet som tog vid.
Många imponerades av det
man fick se och uppleva, och
uttryckte sin beundran, inte
minst inför det fantastiska
korset med sin påtagliga inspiration från Equmeniakyrkans
rika färgskala, som du kan

betrakta på framsidan av detta PåGång.
Stort tack till alla er som bidragit till att
förverkliga detta ungdomsrum som vi
tror kommer att bli till stor välsignelse
för våra barn och unga och alla oss
andra!
Hur ska då denna ”halvmiljonsatsning”
klaras av ekonomiskt? En hel del har
strömmat in genom generösa gåvor,
insamlingar och kollekter, men merparten återstår. Utöver vad fonder och andra
bidrag kan ge, finns alltså möjligheten
för oss alla att även framöver bidra med
våra gåvor, stora och små!

1-5/11
Ska’ut Gul, scoutledarutbildning
11/11
Pinewood derby i Rosengårdskyrkan
16/11 kl. 20.00
Årsmöte med Equmenia
Rosengårdskyrkan
18/11
Matvrak i Rosengårdskyrkan (matlagninsgrupp för dig i högstadiet)
17-19/11
Equmenias riksstämma i Växjö
24-26/11
Läger med KonfaS i Sösdala
10/12 10:00
Equmeniagudstjänst med Scoutinvigning
15/12
Tonår och KonfaS avslutning i Rosengårdskyrkan
17-21/1
Fjällkurs
19-21/1
Läger med KonfaS i Karlskrona

Anders Johansson

Foto: Anders Johansson
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Foto: Joakim Stenmo

Sportovsresa till Norge

LARS

Återigen dags att koppla ihop
datorerna och utkämpa virtuella
strider eller spela brädspel,
konsolspel, baka mufins, pyssla
eller bara hänga!
Det är dags för lan i region syd,
som vanligt i Västerkyrkan i
Lund den första helgen på
höstlovet.
Mer information finns på
www.equmenia.se/syd

equmenia.se/syd
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Pinewood derby

Förra årets tävlingar bjöd på
spännande tävlingar och flera
glada vinnare korades.
I år går tävlingarna i Rosengårdskyrkan i Helsingborg och även
denna gång kan man tävla med
snabbaste, snyggaste och mest
originella bil i olika åldersklasser.
Regler och mer
info finns på
hemsidan!

27-29/10 LARS
1-5/11 SKA'UT GUL
11/11 PINEWOOD DERBY
17-19/11 EQUMENIAS RIKSSTÄMMA

REGIONSAMORDNARE JOAKIM STENMO | 0707 33 55 49

Halv två hos mig
Halv två hos mig startade som en del i ett
initiativ för att vi som församling skulle
få möjlighet att dela livet med varandra runt den enklaste av gemenskaper,
måltiden.
När vi förra hösten anordnade Halv två
hos mig för första gången blev det en
stor succé bland de som var med, både
de som bjöd hem och som fick bli
hembjudna. Vi ser fram emot att få låta
halv två hos mig växa och ta större plats i
våra kalendrar.

Du som deltar har möjlighet att välja om
du vill bjuda hem någon till dig eller bli
hembjuden. Man kan välja att laga mat
själv, laga mat tillsammans eller ha ett
knytkalas, det viktigaste är egentligen att
vi får samlas runt ett bord och en måltid
och se vart det leder. Att få samlas över
generationsgränser med våra olika bagage, erfarenheter och historier är en god
grund att bygga relationer på.
Information kommer finnas på
anslagstavlan i januari.

Hållbar värld för alla
Samfund, kyrkor, trosbaserade organisationer och enskilda kristna har en viktig
roll att spela. Vi är övertygade om att vi
människor har fått i uppdrag att förvalta
Guds skapelse och allt som ingår i den.
Frågor om klimathotet, miljöförstöring,
fattigdom och konflikter är inte bara
politiska, vetenskapliga eller sociala, de
har också i allra högsta grad en moralisk
och andlig dimension. Vi har en viktig
uppgift att synliggöra de existentiella
aspekterna av dessa frågor.

Värdar för pastorer i april?
13-15 april 2018 kommer Rosengårdskyrkan att invaderas av pastorer. Då
återuppstår nämligen den sedan tio år
avsomnade Pastorernas Manskör. I 100
år hade denna anrika predikantkör inom
Svenska Missionsförbundet, som med
tiden blev Pastorskören och Pastorernas
manskör inom Svenska Missionskyrkan,
varit verksam med åtskilliga resor i och
utanför Sverige. För att inte tala om alla

generalkonferenser genom åren. 2008
avslutades körens verksamhet i samband
med 100-årsjubiléet i Göteborgs Domkyrka. Helgen i Helsingborg blir förstås
något unikt som knappast kommer att
upprepas. Självklart kommer körsången
att ljuda i Rosengårdskyrkans gudstjänst
den 15 april! För att få detta att fungera behövs ett större antal värdar som
kan och vill ta emot ett 30-tal pastorer,

både pensionerade och i tjänst, inklusive
dirigent, solist och pianist, i sina hem
över två nätter, samt bjuda på frukost.
Ett antal gästfria medlemmar har redan
hört av sig, men vi behöver ytterligare
7-8 som vill öppna sina hem. Ni som ser
att detta blir både möjligt och trevligt
ombeds att utan dröjsmål höra av er till
Anders Johansson, 0709-45 44 30. Tack!
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Vila dina trötta fötter…
Textraden kommer från en sång som Ingemar Olsson skrivit. ”Vila dina trötta fötter,
vandringen har varit lång. Luta dig tillbaks i halmen, somna till din egen sång…”
Den här strofen har jag nynnat en hel del på sedan slutet av sommaren efter att jag
skadade mitt knä.
Även om det fungerade att gå med hjälp av kryckor blev jag ganska trött i fötter och
kropp i slutet av dagen.
Då var det skönt att krypa upp i fåtöljen och bara vila.
Om man som jag är van vid full fart framåt blir livet lite annorlunda, som att behöva
be om hjälp med både det ena och det andra. Jag som är van att klara det mesta själv.
Att ”luta mig tillbaka i halmen” innebär också för mig att komma till kyrkan och
gudstjänsten. Att vila där, ger mig ro och frid. Församlingen är också min familj och
mitt hem. Gemenskapen där betyder mycket för mig.
Den gemenskapen vill vi dela med fler.
Jag hoppas och tror att vi kan få möta många människor som är trötta och behöver
vila. Så nu när jag ser det lite i backspegeln kan jag se hur jag lärt mig ännu lite mera
om mig själv och livet. Det ordnar sig även om det kan kännas trist och ledsamt. Det
går bra att be om hjälp. Jag måste inte klara allting själv.

Gästpredikant
12 november

Hur kan vi i vår församling möta människors behov av vila?
Hur kan vi möta människors oro för i morgon?
De här är några av de frågor som är aktuella för oss. I vårt arbete med församlingsutveckling samlas vi och samtalar och ber. Alla är välkomna med i dessa samtal.
Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Matteus 11:28

Staffan Stadell har varit präst i Kummelby kyrka, Sollentuna församling i över
trettio år. För närvarande delar han tiden
mellan prästarbete och pensionär. Staffan är aktiv i själavårdrörelsen ”Helhet
genom Kristus” som en av deras inspiratörer. Han har en längtan efter att få
se Församlingen / Kristi Kropp komma
i funktion då han vet att en fungerande
församling är en fantastisk miljö för den
långa process det är att upprättas och bli
hel som människa.

Ingegerd Ågårdh

Per

Nästa vers i sången är så här: ”Glöm din oro för i morgon, låt i morgon bära den….”
Att leva en dag i taget. Så enkelt och så svårt. Det finns många händelser eller situationer i livet som gör oss trötta, inte bara i våra fötter. Vi ser och läser i media hur
unga människor dignar under krav från studier, arbete och att vara i form på olika
sätt. I alla åldrar kan man uppleva krav på att vara framgångsrik och lyckad.

Program för RPG
14 november kl 14.00
Rosengårdskyrkan
Abrahams barn. Linnéa Hahn, Lund,
ordförande i föreningen Abrahams barn
i Skåne, håller föredrag om judendom,
kristendom och islam.
28 november kl 14.00 Slottshagskyrkan
Vad är Erikshjälpen? Totto Renstig
berättar.
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12 december kl 14.00
Rosengårdskyrkan
Luciafest. Helsingborgs stads lucia och
RPG-kören.
23 januari kl 14.00 Slottshagskyrkan
Årsmöte.
6 februari kl 14.00 Pingstkyrkan
Bygga koja med musik. Fredrik Södertun,
pastor i Slottshagskyrkan.
20 februari i Slottshagskyrkan
Nytt ljus över Lina Sandell.
Kyrkoherde Gösta Imberg.

EQUMENIAKYRKANS INTERNATIONELLA INSAMLING
1 ADVENT – 31 JANUARI

”Jag är världens ljus.
Den som följer mig skall inte vandra
i mörkret utan ha livets ljus.”
Joh 8:12

Pg: 90 03 28-6
Swish: 900 32 86, ange LJUS
SMS:a LJUS till 72980 och ge 100 kr

