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De sex F-ens strategi!
I mitten av maj gästade Stefan Edman
Rosengårdskyrkan under en helg. Från
hans bok Förundran har jag hämtat idén
med de sex F-en . Det handlar om skapelsen, ”den blomstertid som kommer”,
vårt ansvar och inte minst förundran.
Förundran – fascination inför skapelsens
skönhet och storhet. En fascination som
kan ge glädje, hopp, tro och engagemang.
Förtröstan – en tanke om att allt inte
bara är ”elände och ondska”. Att kunna
hitta en tillit (gudstro) som bär genom
livets olika skeden.
Förändringar – att se möjligheter och
inte bara problem. Att jag själv på olika
sätt ska kunna medverka till en positiv
atmosfär.
Förståelse – att söka nya kunskaper om

Körövningar
Välkommen till vara med i hösten
körprojekt. Det blir repetition några
tisdagskvällar före respektive gudstjänstmedverkan. Övningstiden är mellan
19.30 - 21.15.
Inför den 29 oktober är det övning den
17 och 24 oktober.
Inför "Vi sjunger in julen" är det övning
21, 28 november, 5 och 12 december.
Välkommen att vara med
Siw Leijon

den värld vi lever i.
Försoning – att ”leva i försoningens
tjänst” är en del av den kristna trons
utmaning. Vi kan tänka på delen från
bönen Fader vår. ”Förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld
till oss”
Förnöjsamhet – att kunna glädjas över
de små sakerna i livet, att vara tacksam
över hälsa och mat på bordet, att hitta en
självkänsla och trygghet utan att behöva
jaga status.
För mig känns det spännande och utmanande att ha med sig dessa sex F-en
under sommaren. Det kan göra sommaren än mer fascinerande och mig mer
förundrad!
Per Leijon

Höstmarknad den 21
oktober kl 14-17!
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Swish: 1232671170 (Församlingen)
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Anställda

Pastor &
församlingsföreståndare
Vakant
Ungdomsledare
Rasmus Leijon
Mobiltelefon: 0737-05 40 50
rasmus@rosengardskyrkan.se
Vaktmästare
Jon Bosson
Mobiltelefon: 0737-62 15 86

Till höstmarknaden brukar många
besökare hitta till Rosengårdskyrkan.
Passa på att smaka scouternas soppa och
den uppskattade tårtbuffén eller bara
lyssna till sång och musik. Det kommer
också att finnas lotterier, loppisbord och
försäljning av hembakat. Ditt bidrag till
marknaden genom gåvor, hembakat och
annat engagemang är viktigt.

Ledigheter

För mer information:
Anna Tryggmo 0705-238677

Ingår: Per Leijon och
William Persson.

Sjukhuskyrkan
Sjukhuskyrkan finns till för dig som är
patient, närstående eller personal. Den
finns som stöd till anhöriga, ger själavård
och erbjuder samtal. Sjukhuskyrkan
består av personal från Svenska kyrkan
samt en frikyrklig sjukhuspastor (Anita
Strandh).
Denna tjänst administreras av Sjukhuspastorskommittén i Helsingborg och tar
tacksamt emot bidrag,
postgiro 91 97 23 – 7.

Helsingborgs
Missionsförsamling

Rasmus Leijon
Semester: 3 juli - 11 augusti.
Jon Bosson
Semester 3 - 28 juli

PåGång redaktion

Nästa utgivning: 22 oktober
Manusstopp: 10 oktober
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 tilll Per Leijon,
perleijon@hotmail.com

Blomman är en symbol för liv och hälsa.
Den växer ut från en avbruten stam som
en bild för att ur det brustna kan växa
något nytt, inneslutet i korset.

Juni
4 söndag
10.00
Gudstjänst. Gert Gustafsson. Anders
Johansson. Sång Johan Claesson.
11 söndag
10.00
Gudstjänst. Rasmus Leijon och
Equmenia. Insamling till Equmenias
renoveringen av allaktivitetsrummet.
18 söndag
10.00
Gudstjänst med nattvard. Anders
Johansson. Sång Siw Leijon och ungdomar.
25 söndag
17.00
Musik i sommarkvällen. Siw Leijon och
Mia Sandqvist. Gudstjänsten
tillsammans med Slottshagskyrkan.

Juli
2 söndag
10.00
Gudstjänst. Slotthagskyrkan.
Totto Renstig
9 söndag
10.00
Gudstjänst. Stig Fred.
Sång Eva Cedergren. kyrkjuice.
16 söndag
10.00
Gudstjänst. Slotthagskyrkan.
23 söndag 10.00
Gudstjänst. Göran Andreasson.
Sång Anne Lundin. kyrkjuice.
30 söndag
10.00
Gudstjänst. Slotthagskyrkan.
Fredrik Södertun.

Augusti
6 söndag
10.00
Gudstjänst. Christina Melin med flera.
Sång Marie Stroh. kyrkjuice.
13 söndag
10.00
Gudstjänst. Slotthagskyrkan. Fredrik
Södertun.
20 söndag
17.00
Gudstjänst. Sara Sjölander. Sånggrupp.

27 söndag
10.00
Gudstjänst med nattvard. Anders
Johansson. Sång Emma Leijon.
Församlingsmöte.

September
2 lördag
10.00 (Fika från 9.45)
Församlingsutveckling med Bengt
Åkesson. Lunch och olika gemenskapsaktiviteter. Invigning av det renoverade
allaktivitetsrummet.
3 söndag
10.00
Samlingsgudstjänst. Bengt Åkesson.
Sång och musik Siw Leijon
och Equmenia.
10 söndag
17.00
Gudstjänst. Mogens Nielsen.
Musik Jonas Cedergren.
17 söndag
10.00
Gudstjänst. Rasmus Leijon och
Equmenia. Bön och offerdag för
Equmenia. Start för kyrkkaffe,
24 söndag
10.00
Gudstjänst med nattvard. Bengt Lissvall.
Sång Eva Cedergren.

Oktober
1 söndag
10.00
Gudstjänst. Maria Berglund, verksamhetsansvarig på Hela Människan / RIA.
Sång Emelie Cedergren. Insamling till
verksamheten på RIA.
8 söndag
10.00
Gudstjänst. Sara Sjölander.
Musik Jonas Cedergren.
15 söndag
17.00
Taizeinspirerad gudstjänst med nattvard.
Anita Strandh, Christina Melin. Sång
Anette Olofsson.
21 lördag
14.00 – 17.00
Höstmarknad. Försäljning av hembakat
bröd, med mera, tårtbuffé, lotterier, loppis, Fairtraidevaror. Scouterna
serverar soppa.

22 söndag
10.00
Gudstjänst. Kent Hallström.
29 söndag
10.00
Gudstjänst. Charlotte Thaarup
Kyrkoledare för Equmeniakyrkan Region
Syd. Rosengårdskyrkans kör.

Program för
Tisdagsträffen
7 september torsdag
Åhusdagen. Se separat
information om denna dag.
19 september tisdag kl 14.00
Slottshagskyrkan
”En annorlunda prästtjänst”, Per-Anders
Josenby berättar och visar bilder från
sina uppdrag för FN och Nato.
3 oktober tisdag kl 14.00 Pingstkyrkan
”Från läsarsånger till country” Jard
Samuelsson spelar dragspel och sjunger.

”Sjung mitt hjärta”
Körhelg i Hässleholm
Helgen 14 – 15 oktober blir det en körhelg i Hässleholm med Sven och Johanna
Fridolfsson. Körhelgen arrangeras av
Equmeniakyrkans Sångarförbund.
Mer information via Equmeniakyrkans
hemsida – Sångarförbundet.

Träffpunkt Husensjö
Välkommen till sång, musik, andakt
och servering vid Träffpunkt Husensjö
följande torsdagar kl 14.30. 15 juni,
24 augusti, 21 september och 19 oktober.
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Renovering av
ungdomsrummet
Arbetet med att bygga om allaktivitetsrummet i Rosengårdskyrkan är
nu i full gång. Målet är ett mångsidigt
ungdomsrum med plats för såväl
häng, lek, konserter och klättring
som undervisning, scouting, fika och
andakt. Arbetet började i mars då ett
glatt gäng frivilliga tonåringar, församlingsmedlemmar och ledare samlades för att börja riva ut den gamla

inredningen. Därefter har det varit ett
antal kvällar då rummet fått ett loft
med trappa, nya större fönster samt
ett mindre kök. Utöver de frivilliga
insatserna har även olika hantverkare
uppdaterat ventilationen och elen.
Under sommaren planerar Ungdomsrådet att anordna insamlingstillfällen för att finansiera delar av
renoveringen. Vid församlingsdagen
den 2 september planerar vi att ha
invigning av rummet.

Bildtext. Ideella krafter jobbar
med allaktivitetsrummet.

4 juni
Tonår, sommar
28 juni
Tonår, sommar
17-21 juni
Läger KonfaS, Olsängsgården
26 juni - 1 juli
Ska’ut grön, scoutledarutbildning
5 - 12 augusti
Jamboree, scoutläger Kristianstad
25 augusti
Invigning av ungdomsrummet för
Tonår/Equmenia.

Equmeniascout till
Jamboree17
Mellan den 5 – 12 augusti samlas drygt
11 000 scouter på Rinkabyfältet utanför
Kristianstad. Det är scouter från olika
sammanhang och från 29 olika länder.
Här kommer man som scout, ledare eller funktionär kunna uppleva det bästa
med scouting, - gemenskap, äventyr och
möjlighet att träffa nya vänner. 11 av
de drygt 11 000 scouterna kommer från
Equmeniascout i Rosengårdskyrkan. Det
inkluderar såväl ledare som scouter. En
av de scouter som ska med är Christian
Lund som är 11 år och med i patrullen
Gripen. Christian berättar att han har
bara varit scout i två år men har redan
hunnit med två läger. Han tycker det är
roligt med scout för att man träffar nya
människor och man lär sig många bra
saker som är bra att kunna. Han tycker
också det är roligt att vara på läger och
bo i tält.

Ideella krafter som diskuterar bygget i ungdomsrummet.
Per Leijon
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