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Den värld som nyss var kall och död blir
återfödd av solens glöd. Jag gläds när
livets under sker och ljuset tilltar mer
och mer, då våren liv åt marken ger.
Anna-Stina Thorssell Ahlm

Foto: Anders Johansson

Helsingborgs
Missionsförsamling

Korsets kontrapunkt

Brytstugevägen 2
254 61 Helsingborg
Telefon: 042 - 16 22 25
info@rosengardskyrkan.se
www.rosengardskyrkan.org
Sedan vi – min fru Bibbi och jag – för drygt två år sedan gick i pension, brukar vi
börja dagen med en god frukost och en stund av andakt och bön. Det försökte vi
även dessförinnan då och då, men oftast kändes det svårt att hinna med. Utifrån
andaktsboken Rätt Kurs låter vi nu bibelläsningen, den dagliga betraktelsen och
bönen, formad av någon medkristen någonstans i världen, lägga grunden för den
nya dagen. Sedan åtskilliga decennier är det Metodistkyrkan internationellt som
stått för utgivningen av The Upper Room, och förenat kristna människor världen
över oberoende av samfundstillhörighet, nationalitet eller etnisk bakgrund. Numera är det Equmeniakyrkan som svarar för den svenska upplagan.
På det gamla årets näst sista morgon läste vi som vanligt betraktelsen för dagen
skriven av en kvinna från Dominikanska Republiken. Bibelordet hade hon hämtat från Första Korinthierbrevet 1:18. Talet om korset är en dårskap för dem som
går förlorade, men för oss som räddas är det en Guds kraft. Hon berättar om sin
livslånga hobby – att teckna och måla – och om en kurs i porträttmålning hon
hade deltagit i. Där hade hennes lärare gett henne följande råd: Innan du tar dig an
detaljerna ska du markera ett kors i det ansikte du har för avsikt att återge. Korset
kan du sedan utgå ifrån för att förtydliga och ta fram porträttets ansiktsuttryck och
karaktärsdrag. Korset är konstens kontrapunkt!
Precis som hos den konstintresserade kvinnan har lärarens ord etsat sig fast i mig.
Jag, liksom de flesta av oss, kan då och då hamna i obalans med mig själv. Efteråt
har jag insett hur lätt det är att glömma bort korsets kontrapunkt. När du läser
detta befinner vi oss redan mitt i fastan, och inom några veckor går vi på nytt in i
Stilla veckan med Långfredagens allvar och Påskdagens triumferande uppståndelseglädje. Mer än något annat är det Kristi kors som måste få vara påsktidens och
mitt livs fokus och utgångspunkt. Det är korset som ger mening och riktning i mitt
liv. Det offer som korset påminner oss om hjälper oss att se och uppleva en kärlek
utan gräns som övervinner allt. Talet om korset är en Guds kraft, skrev Paulus.
Det är min önskan, längtan och bön att denna kraft ska få hjälpa, bära och leda oss
och vara vår trygghet i livet vad som än möter oss i dagar som kommer. Korsets
kontrapunkt!
Anders Johansson

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

Anställda

Vakanspastor på deltid
Anders Johansson
Telefon: 0709-45 44 30
bibbi.anders50@gmail.com
Ungdomsledare på deltid
Rasmus Leijon
Telefon: 0737-05 40 50
rasmus@rosengardskyrkan.se
Vaktmästare
Jon Bosson
Telefon: 0731-07 98 97

PåGång redaktion
Ingår: Per Leijon, Anders Johansson och
William Persson.
Nästa utgivning: 24 juni
Manusstopp: 10 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

Församlingsböckerna
Till vila

Flyttningsbetyg

Inga-Lisa Johnsson, född den 11 augusti Jo-Anna Axéll har flyttat sitt
1920, avled den 11 januari 2018.
medlemskap till Rönnekyrkan,
Begravningsgudstjänsten ägde rum i
Ängelholms Ekumeniska församling.
Rosengårdskyrkan den 3 mars 2018.
Officiant: Anita Strandh
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Mars
4 söndag 10.00
Temagudstjänst Strö all min kärlek med
sånger av Björn Afzelius och Mikael
Wiehe. Sång Siw Leijon. Anders
Johansson. Nattvard.
6 tisdag 14.00
RPG Tisdagsträffen i Rosengårdskyrkan.
Jorden vi ärvde Jägmästare Sven
Sjunnesson, Broby, berättar och visar
bilder från sina många resor.
11 söndag 10.00
Gudstjänst. Markus 6:30-44.
Bengt Lissvall och Per Leijon.
Sång 2 x Paulander. Bön och offerdag för
pastors- och diakonutbildningen.
15 torsdag 18:30
Årsmöte i Pingstkyrkan med
Sjukhuspastorskommittén. Föredrag av
Derek Wallis: Sjukhuskyrka utomlands.
17 lördag 14.00 – 17.00
Vårmarknad. Försäljning av hembakat
bröd, med mera. Musikunderhållning.
Servering av våfflor, lotterier, loppis,
Fairtradevaror. Scouterna grillar.
18 söndag Marie Bebådelsedag 10.00
Gudstjänst. Anders Johansson och
Gunnar Bladh. Sång och musik
Anette Olofsson.
22 torsdag 14.30
Träffpunkt Husensjö. Nattvardsandakt.
Anders Johansson.
25 söndag Palmsöndagen 10.00
Gudstjänst. Markus 11:1-11. Kent Hallström och Bengt Lissvall. Sång Emma
Leijon. Närradio 99, 2 Mhz.
27 tisdag 19.00
Passionsandakt. Markus 14:1-11.
Anders Johansson.
29 Skärtorsdagen 19.00
Getsemanestund med Nattvard.
Markus 14:12-42. Anders Johansson.
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30 Långfredagen 10.00
Gudstjänst. Markus 14:32-15:41.
Anita Strandh. Musik Jonas Cedergren.
13:00-14:30
Ekum långfredagsvandring från Kärnan.

April
1 Påskdagen 10.00
Gudstjänst. Markus 16:1-14. Anita
Strandh. Sång av Kyrkokören.
3 tisdag 18.30 – 21.00
Regional samling i Slottshagskyrkan
inför Kyrkokonferensen.
8 söndag 10.00
Gudstjänst med Nattvard. Christina
Melin, Helena Ivarsson och Anita
Strandh. Sång Emma Leijon.
Församlingsmöte.
15 söndag 11.00 OBS tiden!
Sånggudstjänst med Pastorernas
manskör. Predikan av Jan Eirestål.
Anders Johansson och Bengt Lissvall.
Offergång för Mission i Sverige.
17 tisdag 14.00
RPG Tisdagsträffen i Rosengårdskyrkan.
Om dagfjärilar och trollsländor i svensk
natur. Professor em. Gustav Helldén.
19 torsdag 10.30 OBS tiden!
Träffpunkt Husensjö på Fritidsgården,
Skaragatan 90. Anders Johansson.
22 söndag 10.00
Equmeniagudstjänst. Medverkande från
ungdomshelgen Experience. Sång och
musik Equmenia. Scoutinvigning.
29 söndag 10.00
Gudstjänst. Markus 10:17-27.
Studentpastor Karin Olofsdotter och
Anders Johansson. Sång och musik
Sebastian och Kristoffer Tryggmo.
Närradio 99,2 Mhz.

Maj
6 söndag 10.00
Nattvardsgudstjänst i Taizéanda.
Anita Strandh och Christina Melin.
Information om Fairtrade.

8 tisdag 08.30
RPG Tisdagsträffens vårutfärd.
Avfärd från Rosengårdskyrkan.
13 söndag 10.00
Gudstjänst. Markus 13:23. Anders
Johansson och Mårten Olausson. Sång
och musik Emelie och Jonas Cedergren.
17 torsdag 10.30 OBS tiden!
Träffpunkt Husensjö på Fritidsgården,
Skaragatan 90. Anders Johansson.
20 söndag 17.00 OBS tiden!
Vårkonsert. Kyrkokören under ledning
av Siw Leijon. Saxofon Ulf Bejstam.
27 söndag 10.00
Gudstjänst. Thomas Arvidsson, pastor i
Ljurhalla och Beach Church. Internationella utskottet. Sång Emma Leijon.

Juni
3 söndag 10.00
Gudstjänst. Sara Sjölander. Sång Per
Sjölander. Närradio 99,2 Mhz.
4 måndag 19.00
Musikcafé med Börje Wessman,
dragspelselever och ensemble ABF.
10 söndag 10.00
Gudstjänst med Nattvard. Markus 2:1317. Eric Ericson och Anders Johansson.
Sång Marie Stroh.
14 torsdag 10.30 OBS tiden!
Träffpunkt Husensjö på Fritidsgården.
17 söndag 17.00 OBS tiden!
Musik i sommarkvällen. Sång och musik
Siw Leijon, Anna Paulsson och Marie
Stroh. Andakt.
24 söndag 10.00
Gudstjänst. Markus 6: 30-44. Anders
Johansson. Sång Anne Lundin.
30 lördag 13.00 OBS dag och tid!
Gudstjänst med konfirmation.
Rasmus Leijon, konfirmanderna m.fl.
1 Juli Söndag 10.00
Gemensam gudstjänst i Slottshagskyrkan

Allt har sin tid. Och nu är vi här,
Allt har sin tid. Och nu är vi här, i juni når min tid som ungdomsledare sin punkt.
Det är många som har stått bakom mig, motiverat mig genom svåra stunder, delat
min glädje under fina perioder och därför vill jag tacka er alla. Det är omöjligt att
förklara dessa år med några rader, mest för att tiden i Rosengårdskyrkan är som
en saga att berätta. Vi är så många som jobbat hårt de senaste åren för att förvalta,
utveckla och driva ett ungdomsarbete att vara stolta över.
Jag har fått vänner för livet och tillsammans med dem har jag fått bidra till en verksamhet som i stort bygger på mjuka och inkluderande värden med utgångspunkten
i att alla som kommer till någon av våra sammanhang ska bli sedda, uppmuntrade
och utmanade. Vi har hela tiden trott på vår egen och Guds förmåga att hjälpa unga
människor att hitta hem.
Jag är tacksam för att så många bidragit till att skapa en spännande, öppen och
välkomnande kyrka. Jag är stolt över att unga människor får bli sedda av ledare,
kompisar och andra vuxna och att det har fått bli en naturlig plats att komma till
oavsett bakgrund och erfarenhet. Det har varit en ära för mig att få vara en del av en
verksamhet som ger unga människor verktyg att ta med sig för att använda i sin egen
utveckling och på sin egen väg tillsammans med Jesus.

Kalendarium
17 mars
Växa som ledare, Växjö
23 mars
Strumpkrig, Sösdala
20-22 april
Xperience tonårsläger Rosengårdskyrkan
18 maj
Rasmus avslutning
8 juni
studenten HBG

Rasmus Leijon

16-21 juni
Konfaläger
30 juni
Konfirmation

Tack Rasmus
Vår ungdomsledare Rasmus Leijon har
beslutat att gå vidare till nya utmaningar.
Han har fått arbete I Hittarps IK som
fotbollsutvecklare. Vi har tur, för Rasmus
kommer att vara kvar hos oss terminen
ut på 30%, vilket innebär att han fortsätter med konfaS, ungdomskvällarna på
fredagar och en del administration. Vi
vill önska Rasmus lycka till på sitt nya

arbete, där han kommer få möta nya
stimulerande uppgifter. Tack så mycket
för ditt engagemang och allt som du har
gett oss.
Emelie och Christina
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Markusåret
Equmeniakyrkan har sina rötter i tre
samfund som alla var en del av läsarrörelsen. Bibeln läste man både enskilt
och tillsammans. I vår tid minskar
bibelläsandet och detta vill equmenia
och Equmeniakyrkan råda bot på. De
vill uppmuntra oss att tillsammans göra
en djupdykning i Markusevangeliet. Vi
befinner oss just nu mitt i det så kallade
Markusåret. Runt om i vårt land läser
och predikar man i kyrkor och kapell
över texter från Markus evangelium.
Även vi i Rosengårdskyrkan vill vara
med och upptäcka vad Markus vill
berätta för oss om Jesus och hur han
vill att det du och jag läser ska påverka
våra liv och vår efterföljelse. Tanken är

Hälsningar från vår
ordförande
I Markusevangeliet 4:35 säger Jesus Den
som gör Guds vilja är min bror och syster och mor. Vi tillsammans är en del av
Guds familj, det är fantastiskt och skönt
att tänka på. Det ger styrka och kraft
när det känns tungt, och det kan ju göra
det ibland. Vi är en församling som har
mycket att glädjas åt och det är mycket
spännande på gång.

att vi under några söndagar i vår och i
höst ska få lyssna till predikningar med
utgångspunkt från Markus. De söndagar det sker kommer det
att vara angivet vilken
predikotexten är. Du kan
förbereda dig genom att
läsa den föreslagna texten
och verserna där omkring
i boken Markus runt på 90
dagar. Tankarna i boken
kan också vara utgångspunkt för oss i våra samtal vid kyrkkaffet. Vi kommer i oktober tillsammans
med kören att ha en Markusmässa – en
musikgudstjänst med utgångspunkt från
Markus där vi bland annat sjunger och
delar nattvard tillsammans.

Rekryteringsgruppen har tagit fram en
annons som snart kommer att publiceras
i Sändaren, den kommer också att finnas
tillgänglig på olika hemsidor. Har du något förslag när det gäller rekryteringen,
berätta det för Per Ågårdh, Per Leijon
eller Malin Tryggmo.
Församlingsutvecklingen går framåt,
Bengt Åkesson var hos oss och presenterade de olika gruppernas idéer och förslag. Det framkom att många medlem-

Vid Equmeniagudstjänsten den andra
adventssöndagen 10
december kallades hela
skaran scout-, tonårs- och
konfaledare fram av vår
ungdomsledare Rasmus,
som höll ett varmt
tacktal till dem alla för
deras viktiga insatser.
Equmeniagudstjänst 10 december 2017.

Boken Markus runt på 90 dagar är gratis
och du hittar den i bokhyllan på kyrktorget. Förse dig med ett exemplar om du
inte redan gjort det.
Vår kyrkoledare Lasse
Svensson skriver: Låt oss
tillsammans dyka in i Markusevangeliet med öppna
sinnen och genom orden av
Markus möta Gud själv. Jag
tror det kommer att få stor
betydelse både för oss var och en, men
också för vår gemenskap och därmed för
vår omgivning.
Hälsningar
Anita Strand

mar i församlingen vill ha små grupper/
hemgrupper. Vi i styrelsen kommer att
titta vidare på den biten och försöka ha
ett förslag färdigt för att kunna starta till
höstterminen.
En liten uppmaning: Bed för församlingen!
Christina

Vårmarknad den 17
mars kl 14-17
Välkommen att vara med!
Scouterna grillar, servering av kaffe och
våfflor, musikunderhållning.
Som vanligt bjuds det även på lotterier,
loppisbord och försäljning av hembakat,
Fairtrade, mm.
Ditt bidrag till marknaden genom gåvor,
hembakat, loppisprylar och annat
engagemang är viktigt.
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Pastorernas Manskör
återuppstår för en
helg!
Som tidigare berättats i PåGång blir det
gott om pastorer i Rosengårdskyrkan
den 13-15 april. Det som började som
en vild och försiktigt optimistisk tanke
går med råge i uppfyllelse då Pastorernas
manskör inom Svenska Missionskyrkan
återuppstår för en helg. När kören höll
sin jubileums- och avskedskonsert i
Göteborgs Domkyrka den 7 juni 2008 i
anslutning till sommarens kyrkokonferens, återstod ännu några år tills missionare, baptister och metodister skulle gå
samman i Equmeniakyrkan. Det stod då
klart att det inte längre fanns förutsättningar att efter 100 års sångargemenskap
fortsätta verksamheten. Att sätta punkt
för en fantastisk sångarresa genom ett
sekel var svårt men ofrånkomligt. Flera
av de gamla koristerna har nu och då
uttryckt önskan om ett återseende någon
gång och om möjligt få återförena
stämmorna en gång till. Nu gör vi verk-

lighet av denna önskan och välkomnar
alltså ett 30-tal pastorer och musikaliska
ledare till en som vi tror oförglömlig helg
tillsammans i Helsingborg. Redan på
fredagskvällen droppar de in och laddar
för lördagens aktiviteter som inte bara
kommer att bestå av körrepetitioner inför söndagens gudstjänst under dirigenten Lars Nilssons ledning.
Varmt tack till alla er som öppnar era
hem och bjuder på logi och frukost till

I Rosengårdskyrkan har vi under årets
insamlingsperiod samlat in totalt 18.910
kr. Detta är mer än under de närmast

Anders Johansson

Pastorernas Manskör vid konserten i Göteborgs Domkyrka

Summering av Tänd ett Ljus
Tänd ett ljus är namnet på Equmeniakyrkans insamlingsperiod för vår kyrkas
internationella arbete - mission i andra
länder. Perioden inleddes första advent
och avslutades i vår församling med missionsgudstjänst den 28/1, då missionär
Kurt Olofsson predikade och berättade
om misionsarbetet i Kongo.

samtliga! Liksom till er som tar hand
om servicen i kyrkan under helgen! Vill
du vara med och bidra på något sätt,
praktiskt och ekonomiskt, är du mer
än välkommen att höra av dig: bibbi.
anders50@gmail.com eller telefon
0709-45 44 30. Alla är ni varmt välkomna till gudstjänsten den 15 april kl. 11.00
– OBS tiden!

föregående fem åren med undantag för
2016/17, då insamlat belopp var c:a 2.500
kr högre.
Även om Tänd ett Ljus avslutats i år får
vi fortsatt och uthålligt ha missionsarbetet i andra länder, liksom i Sverige
och här i Helsingborg i våra tankar och
böner.

Kyrkokören
Nya och gamla kyrkokörssångare är välkomna att delta i vårens körprojekt
Påskdagen 1 april kl.10.00.
Körövningar, tisdagarna 11 och 20 mars
kl.19.30-21.15
Vårkonsert 20 maj kl.17.00.
Körövningar, 24, 25 april, 8 och 15 maj kl
19.30-21.15

Håkan Svensson
Siw Leijon och Marie Stroh
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Nyrenoverade Världsbutiken, Bruksgatan 29
Världsbutiken i Helsingborg har som
syfte att sprida kunskap om Fair Trade
handel och sälja varor från producenter i
Syd. Denna handel bygger på Konventionen om Mänskliga Rättigheter, Barnkonventionen, ILO:s kärnkonventioner och
Agenda 2030 (sju av målen).
Rosengårdskyrkan är en av 177
diplomerade församlingar i Sverige som
är Kyrka för fairtrade.
Fair Trade är en transparant organisation
dvs vi (i Världsbutiken) kan spåra våra
producenter och förvissa oss om att de
följer kriterierna för Fairtrade .

Fairtrade ger små marginaliserade producenter en möjlighet att komma ut på
världsmarknaden och som dessutom får
ett långsiktigt handelsavtal. På detta sätt
kan de försörja sig själva eftersom de är
garanterade en lön som ger mat på bordet, kläder och tak över huvudet. Producenterna får dessutom en premie på det
de säljer som man i demokratisk anda
(ett av villkoren för att få vara fairtrade
producent) kan investera i samhället ex.
genom att starta skola, sjukvård osv.

· Kaffe Organico för vi vet att det kommer
från små kaffebönder från Mexico och det har
utvecklat deras samhälle på många sätt.
· Afrikan Pride te som kommer från Tanzania,
för att det är gott och gör gott för andra.
· Kakao och choklad därför att det är den enda
chokladen i Sverige där kakaon inte är plockad
av barn.

Kerstin & Calle Hjerpe
Mer information finns på hemsidan
www.kyrkaforfairtrade.org

Några produkter som vi alltid handlar i
Världsbutiken är kaffe, te och choklad.

Bön för Helsingborg
i EFS-kyrkan är följande
tisdagar kl. 19.00:
6 mars, 3 april, 8 maj samt
onsdag 6 juni (nationaldagsbön).

Program för RPG
6 mars kl 14.00 Rosengårdskyrkan.
Jorden vi ärvde
Jägmästare Sven Sjunnesson, Broby, visar
berättar och visar bilder från sina många
resor.
20 mars kl 14.00 Pingstkyrkan
Lär känna den nya prästen i EFS-kyrkan
Daniel Svensson berättar bl a om sin tid
på Bjärka Säby. RPG-kören sjunger
3 april kl 14.00 Slottshagskyrkan
Vilket väder! Vilket väder?
Meteorolog Mats Andersson
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17 april kl 14.00 Rosengårdskyrkan
Om dagfjärilar och trollsländor i svensk
natur.
Professor emeriritus Gustav Helldén

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.

8 maj kl 08.30
Vårutfärd
IKEA-muséet i Älmhult och Oderljunga
kyrka och mölla. Se separat information
och anmälan.

Den är öppen för alla oavsett livsåskådning och verksamheten syftar till berikande
aktiviteter, förmedling av samhällsinformation 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 pensionerad, anhörig,
eller vilken livsåskådning du har. Du är
välkommen till oss precis som du är.

(15 APRIL I ROSENGÅRDSKYRKAN)

