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VB-hemmet öppnade den 
1 mars och i dagsläget 
bor det 29 pojkar här.  De 
delar rum två och två. 
Hittills är flertalet av dem 

blyga och försiktiga. Artiga ungdo-
mar som är måna om att inte göra fel.

Tisdagen den 1 mars flyttade de in. 
Hemmet har plats för 32 ungdomar 
men det kan dröja något innan alla är 
på plats.

Inför öppnandet av hemmet hölls 
ett informationsmöte med grannarna 
i Strandbaden. En hel del oroliga 
röster kom till tals men många är 
också positiva. Magnus ser det som 
en självklarhet att försöka verka för 
goda relationer med grannarna och 
de kommer att bjudas in till flera 
evenemang. Genom att skapa en god 
ordning på hemmet och uppmuntra 
till kontakt mellan de ensamkom-
mande pojkarna och grannarna hop-
pas han uppnå detta. 

Målet för verksamheten är högt 
satt, att bli det bästa HVB-hemmet i 
Nordvästra Skåne. Då blir Örestrand 
något att vara stolt över, också för 
grannarna. För att nå dit behövs 
mångas samlade engagemang. En hel 
del av våra församlingsmedlemmar 
är redan idag engagerade i arbetet, 
men fler behövs! Bra mat och boende 
erbjuds idag, en god start, men nu 
behövs mångas engagemang för att 
också få till en riktigt meningsfull 
fritid. Det är viktigt att bli riktigt bra 
på integration och för att kunna bli 
det behövs ett helt nätverk av kon-
takter. Kan du bidra med kontakter 
till näringsliv, föreningsliv, grannar, 
kyrkor och idrottsrörelse är det guld 
värt! Likaså om du kan avsätta egen 
tid och engagemang. Det kan handla 
om att träffa en eller flera av ungdo-
marna och göra något kul tillsam-
mans. Kanske kan du hjälpa till med 
läxläsning? För att integrationen ska 
komma igång krävs att ungdomarna 

knyter svenska kontakter och snabbt 
kommer igång med att lära sig språ-
ket och får tillgång till sociala koder 
som är gångbara. 

Ideella krafter är som sagt mer än 
välkomna men hemmet har självklart 
också en avlönad bemanning.

På hemmet arbetar socionomer och 
så kallade boendepedagoger, vars 
uppgifter är att hjälpa ungdomarna 
in i det svenska samhället, vuxenlivet 
och inte minst det svenska språket. 
Sexton heltidstjänster finns det.

Fimi som den nya verksamheten-
heter har till att börja med ett kon-
trakt på 18 månader med Höganäs 
kommun. Ambitionen är att fortsätta 
efter det och målet är långsiktigt. 
Tanken är att ungdomarna ska bo 
flera år på Örestrand och därmed få 
bästa möjliga start på sitt nya liv i 
Sverige. En härlig utmaning för oss 
alla att vara med om att förverkliga!

Församlingens ordförande Magnus Franzén är nu upp över öronen engagerad i det HVB-
hem som han tillsammans med bl.a. Jan Palmkvist startat på Örestrand. Han ser det som 
självklart att kyrkan ska engagera sig i ensamkommande flyktingar. Målet är att få med 
fler församlingar i Nordvästra Skåne så att de inkluderar Örestrand i sin vision. Tanken 
är också att hotell, kyrka, camping och restaurang ska drivas vidare och utvecklas.

Ingen kan göra allt,  
men alla kan göra något.

H



Skänk din  
platt-tv
Mediagruppen arbetar 

med informationen i 

kyrkan och är i behov av 

stora tv-skärmar. Går du 

och funderar på att byta 

ut din tv och kan tänka 

dig att skänka den är vi 

mycket tacksamma om 

du hör av dig.

Café 
Kryptan
Varannan fredag är 

du välkommen till vårt 

musikcafé Kryptan. 

Nästa gång är 

fredag 15 april kl. 20.

Följ oss på Facebook – 
www.facebook.com/
CafeKryptan/ 

Tänk på!
Glöm inte att meddela 

om du har bytt till ny adress,

telefonnummer eller epost.

Nu har Slottshagskyrkan 

Swishnummer som du kan 

använda: 123 653 55 20

…kommer av det latinska or-
det peregrinus, som betyder 
främling, eg ”lantis”, någon som 
bodde utanför Rom.  Under 
medeltiden fick ordet betydel-
sen av en person som drog till 
heliga platser. Jerusalem, Rom, 
Santiago de Compostela samt 
Nidaros var några av dessa 
platser som sedan utökades 
med bl a Vadstena i Sverige. 

Pilgrimsattributen var korset, staven, 
hatten, ränseln, skorna, tältet och böneti-
derna.  Pilgrimen var på ständig vandring 
med lätt bagage genom denna världens 
provisorium, med tydlig start och klart 
mål - Gud!

Hälsningen till varandra löd: ”Gå med 
Gud”!

Men ”pilgrim” kom att beteckna också 
den inre vandringen. Den yttre livsresan 
skapade avtryck i det inre och den inre 
livsprocessen skapade uttryck i den yttre.

Pilgrimen karaktäriseras av god nyfi-
kenhet på sig själv, på sin omgivning och 
Gud. Ständigt på väg, undviker däri-
genom riskerna för stagnation, men är 
samtidigt flexibel att när som helst kunna 
stanna upp och vara till hands för sin 
omgivning.

Vandringen övar upp förmågan att väva 
samman livet till en enhet, med ett enda 
fokus och en inriktning.

Pingstafton, den 14 maj, är du välkom-
men att vandra med pilgrims-andetag på 
Landborgspromenaden. Vi startar kl 8.45 
vid Raus kyrka (närmste hpl Lybecksga-
tan, buss 219) och kommer fram under 
eftermiddagen till Sofiero. 

Ingen anmälan, ta med eget fika och 
lunch. Låt oss vandra i pingstens med-
vind, med den heliga Birgittas bön: 
”Herre, visa mig din väg, och gör mig 
villig att gå den.”  

pastorlennarth@slottshagskyrkan.se 
0708 122 196

Lennarth Nilsson

Pilgrim





Slottshagskyrkans Barnkör har 
en lång tradition. Den startades 
av Eleanor Granath för mer än 
40 år sedan. Eleanor var musi-
ker i Helsingborgs symfonior-
kester och ledde kören över 20 
år fram till att hon 1993 flyttade 
till Uppsala. 1992 hölls 20-års-
jubileum. Till detta inbjöds 
körens tidigare medlemmar 
och träffen samlade nästan ett 
fyrtiotal gamla och nya sångare.

Något 40-årsjubileum blev det inte 
men kören är raskt på väg mot de 
femtio åren. Kören har under åren 
haft olika körledare. Bland annat 
Lena Carlsvärd, Nickan Pettersson, 
Karin Renstig och Helene G:son 
Wallin jobbade en tid med barnkören 
samt även Anette och Lars Levin och 
Anders Pettersson som drev kören 
under namnet Rock och blandat. Lisa 
Falk har nu huvudansvaret för kören 
som träffas måndagar. För tillfället 
deltar arton barn i körövningarna.

Vi frågar Lisa:
- Hur klarar ni 
åldersfördelningen? 
Två grupper har inrättats, en grupp 
består av de allra yngsta och en av de 
som anser sig vara lite äldre.
Åldersrelationerna kan vara lite svåra 
då gruppen består av 5-9-åringar och  
10-13-åringar. Vi har löst det genom 
att skapa de två grupperna, säger hon.

- På frågan Hur orkar man hålla 
igång verksamheten under så 
många år svarar hon:
- Arbetet med barnen ger så mycket 
tillbaka av stimulans och att forma 
sången till något som kan framföras 
offentligt sporrar naturligtvis.

Genomströmningen av barn har av 
naturliga skäl varit stor.  
- Hur många barn uppskattar du har 
passerat genom kören under åren?
Svårt att svara på men uppskattnings-
vis ett hundratal som har passerat 
under min tid som körledare. Lisa 
har på senare år fått hjälp av Hanna 
Forsberg att hålla igång och vidareut-
veckla verksamheten.

Det största publika framträdandet av 
kören på senare tid var vid uppfö-
randet av musikalen Kärlekens väg i 
december 2015 då kören fick sjunga 
inför en fullsatt kyrka i två föreställ-
ningar.

Ett annat framträdande blev i en 
gudstjänst i Rosengårdskyrkan i mars. 
Barnkören har naturligtvis fungerat 
som inkörsport för många barn till 
Slottshagskyrkans vidare ungdoms-
verksamhet och fyller därmed en 
viktig uppgift i barn- och ungdoms-
verksamheten. Kören är ett populärt 
inslag i gudstjänsterna och drar indi-
rekt folk som vanligtvis inte besöker 
Slottshagskyrkan.

Kören har även gett lokala och inter-
nationellt kändisar sin första musika-
liska skolning. Vi finner Katja Lytting 
bland de före detta barnkörsmedlem-
marna. Katja verkar, vad vi vet i dag, 
som operasångare i Italien. Även 
Lottie Hult, sångerska och lokal artist 
inom teater och revy har passerat 
genom kören. Till sist inte minst Lisa 
Falk själv som fostrats i körens anda.

Harald Orre

Barnkören!

”Arbetet med barnen ger så mycket 
tillbaka av stimulans och att forma 

sången till något som kan framföras 
offentligt sporrar naturligtvis”



Alla som är medlemmar i Svens-
ka kyrkan betalar över 1 % av 
sin inkomst till kyrkan. Du som 
tillhör eller vill stödja Slottshags-
kyrkan kan också låta 1 % dras 
från din inkomst som gåva. Det 
är inte obligatoriskt utan frivil-
ligt. Slottshagskyrkan tillhör 
Equmeniakyrkan i Sverige. 
Googlar du på ordet kyrkoav-
gift så finns olika länkar med 
information där. Där finns också 
en länk som heter Kyrkoavgift 
Equmeniakyrkan som leder dig 
till den sida som gäller för Slotts-
hagskyrkan. Du måste anmäla 
dig skriftligt. Blankett finns via 
den här länken inkl. portofritt 
svarskuvert. Har du inte skrivare 
så hjälper Slottshagskyrkan dig 
att få utskrivet anmälningsblan-
ketten. Din anmälan är alltid 
anonym och ingen ska se om just 
du betalar/offrar på det här sät-
tet eller inte. 
När du googlar på ordet kyr-
koavgift finns också länk för 
annmälan utträde ur Svenska 
kyrkan. Det är för dig som inte 
vill betala kyrkoavgift dubbelt. 
Alla medlemmar i Svenska kyr-
kan påförs obligatoriskt en kyr-
koavgift som då går till Svenska 
kyrkan. Kyrkoavgift till Slotts-
hagskyrkan däremot kräver en 
egen anmälan som beskrevs här 
ovan. 

Har du andra frågor om detta så 
kan du höra av dig bl.a. till mig 
Christer Boström 070-5958207 
eller mejla 
bostrom@comhem.se.

Christer Boström

Vittnesbörd är ett av 
Slottshagskyrkans längtansmål 
och har varit januari månads 
tema i predikan varje söndag. 
I Synonymordboken kan man 
läsa att tecken, bevis, intyg, 
bekräftelse, belägg, vittnesmål, 
vittnesberättelse, vittne är sy-
nonymer till ordet vittnesbörd.  

Ordet är flitigt använt i religiösa sam-
manhang men också i sekulära texter 
och böcker. Det känns lite gammaldags 
men företeelsen är högst aktuell. Det 
handlar om att dela med sig av erfa-
renheter ofta kopplade till andliga eller 
medmänskliga situationer.

Vi avslutar varje gudstjänst i Slotts-
hagskyrkan med en stund runtom 
ljusbäraren då den som vill kan gå 
fram, tända ett ljus och i tystnad lägga 
fram sina böneämnen inför Gud. Sista 
söndagen med temat vittnesbörd upp-

manades kyrkobesökarna att dela med 
sig av sina upplevelser i anslutning till 
ljuständningen. Vi fick bl a höra om 
fadderverksamhet bland invandrare, 
om en kvinnas upplevelse i samband 
med att hennes man gått bort, om en 
granne som fått förbön.  När vi delar 
våra erfarenheter stärks vi i vår tro och 
vi lär oss att se Guds ingripanden i våra 
vardagsliv. 

Nytt för våren är att några hemgrupper 
kommer att ta ansvar för gudstjänster 
och på så sätt kanske vi får lyssna till 
fler vittnesbörd om livet som kristen.

Andra längtansmål under våren kom-
mer att handla om gemenskap, lär-
jungaskap och diakoni. Vår vision ska 
hjälpa oss att fokusera på det kristna 
livets innersta kärna, vad vårt himmel-
ska uppdrag är och hur församlingen 
är en bas och en inspiration för det 
uppdraget.

Agneta Boström

Slottshagskyrkans 
längtansmål

Kyrko- 
avgift
Ett vanligt och enkelt sätt 
att offra och ge sitt bidrag 
till kyrkan du tillhör är att 
via skattsedeln betala 
kyrkoavgift. I Sverige har 
vi i flera hundra år betalat 
kyrkoskatt och numera 
heter det kyrkoavgift. 



-Vad innebär det att vara en 
helsingborgsfadder?
-Det betyder att jag tar på mig 
att under tolv veckor träffa en 
faddervän en timme varje vecka, 
säger Margareta Hamark som är 
en av faddrarna i projektet.

Samar kom som flykting från 
Syrien för ca ett år sedan. Hon 
arbetade som lärare och jour-
nalist i sitt hemland och bor nu 
med sin man och sina tre barn 
här i Helsingborg.

-Vi har träffats på Fahlmans, 
hemma hos Samar och gjort ett 
besök på Erikshjälpen, berättar  
Margareta. Vi längtar båda två 
till nästa gång vi ska ses.
Frälsningsarmén och arbetsför-
medlingen har ett gemensamt 
koncept som innebär att flyk-
tingar på väg ut i samhället ska 
få en svensk faddervän. Man 
hoppas på en förbättrad språkut-
veckling och en hjälp att förstå 
hur samhället fungerar och kan-
ske dessutom en vänskapsrela-
tion som fortsätter även efter de 
tolv veckor som projektet pågår. 

Allting inleddes med en trevlig 
fest i Frälsningsarméns lokaler 
på Fågelsångsgatan, där gästerna 
lekte, dansade och åt god mat 
tillsammans. Det blir ytterligare 
en gemensam fest om ett par 
månader som en avslutning på 
projektet. Emma Cotterill från 
Frälsningsarmén är ansvarig och 
hon menar att projektet hittills 
varit väldigt lyckat. 

Många ville ställa upp som 
faddrar. Det fanns inte fadder-
vänner åt alla men det blir fler 
chanser i nästa omgång. 

Agneta Boström

Hemgrupp? Bönegrupp? 
Samtalsgrupp? Kärt barn har 
många namn. Vi kallar oss för tis-
dagsgruppen. Även om samman-
träden, jobb eller annat ibland 
sätter käppar i hjulet så försöker 
vi hålla tisdagskvällen fri. För oss 
är den kvällen lika prioriterad som 
söndagens förmiddagsgudstjänst. 

Vi är en ganska spretig grupp med 
tanke på vad vi väljer att läsa men vi 
är en sammansvetsad gemenskap med 
djupa relationer som tillåter oss att vara 
personliga och frispråkiga. Vi är trygga 
i vår grupp och litar på att det vi lägger 
fram i samtal eller bön stannar inom 
gruppen.  När klockan närmar sig halv 
tio knäpper vi våra händer och ber för 
det som tynger oss eller det som vi är 
tacksamma över. Just nu får vi av pastor 
Lennarth böneämnen från personer 
som sitter på häktet. Människor som är 
fyllda av sorg, förtvivlan, oro för familj 
och framtid.

Runt fikabordet avhandlar vi allt mellan 
himmel och jord; aktuella politiska frå-

gor som kan spänna från global utveck-
ling till lokala samhällsfrågor. Ibland 
gnäller vi av oss och ibland blir vi riktigt 
konstruktiva.  Högt och lågt, söndagens 
predikan och försämrade tågförbindel-
ser, stasministerns utspel och bilder på 
barnbarnen granskas och kommenteras 
med samma inlevelse.

Så flyttar vi oss från matbordet till soff-
hörnet. Boken som vi valt plockas fram 
och vi högläser  kortare eller längre 
avsnitt. Vad har vi studerat under årens 
lopp? Författare som Eldebo, Hellsten, 
Pienso, Svartvik, Halldorf har virvlat 
förbi. Ibland byter vi bok innan vi läst 
klart. Det får vi göra på egen hand. 
Senast vi läste ur Bibeln koncentrerade 
vi oss på Romarbrevet.  Det händer att 
vi lägger vår aktuella bok åt sidan för att 
ägna oss åt något som dykt upp under 
veckan.

Vi har jullov, sportlov och sommarlov 
men annars träffas vi varje tisdag året 
om. Vi ses hemma hos varandra och vi 
skiljs åt varje tisdag med ny kraft, nya 
tankar och ny energi för veckan som 
kommer.

Agneta Boström

Slottshagskyrkans 
längtansmål

Tisdagsgruppen

”Runt fikabordet avhandlar vi allt mellan 
himmel och jord; aktuella politiska frågor 
som kan spänna från global utveckling till 
lokala samhällsfrågor.”

Helsingborgs-
fadder



Söndag 17 april
Kyrka för hela livet 

11.00 Gudstjänst på Örestrand 
tillsammans med Equmeniakyrkans 

församlingar i nordvästra Skåne. 
Predikan Per Westblom

12.30 Möjlighet att äta lunch på 
Örestrand. Obs! kräver anmälan.

13.30-15.00 Seminarium 
med Per Westblom.

Tisdag 19 april
19.00 Gemensam husgruppsamling 

i kyrkan. Välkommen om du är 
med i en grupp, vill vara med i 
en grupp eller bara är nyfiken.

Torsdag 21 april.
På kvällen med start kl 19 samlas 

alla som vill på Örestrand. Vi samtalar 
om vad församlingar och/eller försam-

lingsmedlemmar kan göra för 
och på Örestrand.

Söndag 24 april
10.30 Bön i Fröhuset
11.00 Gudstjänst med 
en av våra husgrupper. 

Närradio.
Predikan Lars Dalesjö

13.00 Församlingsmöte

Söndag 1 maj
10.30 Bön i Fröhuset

11.00 Gudstjänst med nattvard 
Predikan Sara Sjölander

Söndag 8 maj
10.30 Bön i Fröhuset

11.00 Gudstjänst

Tisdag 10 maj
RPG – Vårutfärd. 

”Söder om landsvägen”

Lördag 14 maj
08.45 Pilgrimsvandring under 

Lennarth Nilssons ledning.
Start vid Raus kyrka. Se separat notis.

Söndag 15 maj
Pingstdagen

10.30 Bön i Fröhuset
11.00 Gudstjänst 

Predikan Lennarth Nilsson

Söndag 22 maj
10.30 Bön i Fröhuset

11.00 Gudstjänst. Predikan Tomas 
Wennerhult. Närradio

Söndag 29 maj
10.30 Bön i Fröhuset

11.00 Gudstjänst – Predikan Michael 
Ljungberg. Gospelkören

Söndag 5 juni
09.30 Bön i Fröhuset

10.00 Gudstjänst med nattvard
Predikan Gert Gustafsson

Söndag 12 juni
09.30 Bön i Fröhuset

10.00 Gudstjänst. Predikan Peringe 
Pihlström. Nattvard

P R O G R A M P U N K T E R  I  S L O T T S H A G S K Y R K A N  A P R I L  -  J U N I

Almanackan

REDAKTION
Redaktionsgruppen som gjort den här tidningen består av: Heléne Wetterberg, Magnus Franzén, Harald Orre, Isak Renstig,
 Lennarth Nilsson, Agneta Boström och Hanseric Orre. Hör av dig till någon av oss med synpunkter och idéer om innehållet.

Vi tar gärna emot din gåva på bankgiro 
5043-6328

Vi har alltid kyrkkaffe 
efter våra söndags-

gudstjänster!

Alla är välkomna!

Födelsedagar
Gunnar Davidsson 

93 år 25 april

Ulf Andersson
60 år 1 maj

Gun Rinnegård
80 år 23 maj  

Viola Levin
75 år 6 juni  

Claes Erlandsson
60 år 17 juni

Britta Davidsson
90 år 19 juni

Lars Carlsvärd
80 år 30 juni

Ruth Wallengren
60 år 3 juli

Nya Medemmar
Dana Eddeler

Corinne Granath
Christina Duvenett

Göran Duvenett

Avlidna
Fredrik Blomqvist

21 dec

Berit Case
16 febr

Ingrid Karlsson
31 mars

Anitha Eriksson
Mars

www.slottshagskyrkan.se  –  följ oss även på Facebook
Nedre Långvinkelsgatan 26, 252 20 Helsingborg

Församlingens ordförande är 
Magnus Franzén 0704-50 90 30.

KONTAKT
Vår expedition är bemannad varje vardag kl 9-12. 

Du är välkommen att höra av dig på telefon 042-13 26 38 
eller på mail: expedition@slottshagskyrkan.se


