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om livet i 

Slottshagskyrkan 

i Helsingborg

EQUMENIAKYRKAN

Vi planerar för en vårkonsert i kyrkan den 14 maj!

Håll utkik efter mer info på hemsidan. www.slottshagskyrkan.se



Jag minns så tydligt hur 
jag längtade och vånda-
des när jag var havande 
med min förstfödde…hur 
naturens alla djur omslöts 
av min empati…hur jag 
inkännande tog del av 
andmammans ängslan för 
sina nyfödda ällingar…

Så kom han då - bokstavligen sliten 
ur det moderliv han nog gärna stan-
nat längre i - och från första stund 
var Kärleken så självklart där…den 
slukade mig hel och hållen och alla 
sinnen skärptes…Jag var beredd på 
att skydda mitt barn mot allt och 
alla...på Helsingborgs trygga BB höll 
jag vakt och hur måtte det då inte 
varit för Jesus mamma Maria? En 

ifrågasatt graviditet fullbordades i ett 
stall, utan hjälp av sakkunniga, i en 
turbulent tid, i ett land under ocku-
pation… Hennes Kärlek bar henne 
självklart genom detta och den Kärle-
ken är Gud, liksom all moderskärleks 
upprinnelse är Gud.

Bibeln säger att människan skapades 
till Guds avbild. Vi kan med andra 
ord återspegla Guds egenskaper. (1 
Moseboken 1:27) Guds mest framträ-
dande egenskap är kärlek. ”Den som 
inte älskar har inte lärt känna Gud”, 
skrev aposteln Johannes. Varför 
inte det? ”Eftersom Gud är kärlek.” 
(1 Johannes 4:8) Lägg märke till att 
versen inte säger att Gud har kärlek. 
Den säger att Gud är kärlek. Han är 
ursprunget till kärleken.

Bibeln beskriver kärleken så här: 
”Kärleken är tålmodig och omtänk-
sam. Kärleken är inte svartsjuk, den 
skryter inte, blir inte uppblåst, bär sig 

inte oanständigt åt, söker inte sina 
egna intressen, blir inte uppretad. 
Den för inte räkenskap över oförrät-
ten. Den finner inte glädje i orättfär-
digheten men gläds med sanningen. 
Den fördrar allting, tror allting, hop-
pas allting, uthärdar allting. Kärleken 
upphör aldrig.” (1 Korinthierbrevet 
13:4–8) 

Själv tror jag att den kärlek som mest 
liknar Guds Kärlek till sin mänsklig-
het är just Moderskärleken. Det ska 
oerhört mycket till för att en mor ska 
förneka sitt barn. Vi kan vandra bar-
fota på krossat glas om det krävs…
Mördare, våldtäktsmän och miss-
brukare äger i de allra flesta fall 
fortfarande sin mammas kärlek. Att 
vi mammor älskar i likhet med Maria 
är heller inte vårt eget verk utan ett 
verk av Gud som ÄR KÄRLEKEN.                         

Heléne Wetterberg 

FÖRUNDRAN OCH ANSVAR 
INFÖR SKAPELSEN 
Temahelg med Stefan Edman, biolog och författare. Stefan är känd 
för sitt stora engagemang för natur och miljö. Han är författare till 
ett 45-tal boktitlar och har även varit politisk sakkunnig i miljöfrågor. 
Vi får möjlighet att lyssna till och träffa Stefan en helg i maj. 

Lördag 13 maj kl 14.00 
Vi börjar eftermiddagen i naturen nära kyrkan där vi lyssnar på fåglar 
och njuter av blomprakten. Fika i kyrkan Samtal om mat, hav och 
klimat 

Söndag den 14 maj kl. 10.00 
Skapelsegudstjänst med Stefan Edman 

Avlidna:
Runar Barkar   31 oktober 2016

Martta Nordlund   8 januari 2017

Födelsedagar:
Gunvor Sjölander  70 år  18 februari

Marjoara Ivan  90 år   26 februari
Gunilla Nilsson  60 år  23 mars

Pär Sjölander  50 år  8 april
Jacob Wählby  50 år  14 april
Jesper Brink  50 år   10 maj

Erland Sjunnesson  50 år  18 maj
Ewa Hamark  60 år   22 maj 

Nya medlemmar 
Fredrik Södertun

Agneta Barje Westerlund

Intet är som 
väntans tider, 
längtanstider…



15 år hade Lazar varit pastor 
i baptistförsamlingen i Lju-
bljana när han tillsammans 
med hustrun Estera och 
barn kom till Sverige 1975. 
Lazar anställdes av Baptist-
samfundets Sociala Mission 
för att i första hand erbjuda 

andligt bröd till den invandrande 
arbetskraft från Balkan som Sverige 
tagit emot.

Med utgångspunkt från Västervång-
kyrkan - nuvarande Hyllie Park-  i 
Malmö cirkulerade Lazar runt med 
det team som växte fram kring 
honom. Han knöts nära försam-
lingsledningarna i Slottshagskyrkan 
i Helsingborg och Centrumkyrkan 
i Bjuv genom den grupp av in-
vandrare från f d Jugoslavien och 
Rumänien som kom till tro och döp-
tes. Under en lång period besöktes 
Kristuskirken i Köpenhamn varje 
helg. Men arbetsfältet var periodvis 
geografiskt mer omfattande och 
då blev strategin att genomföra 

återkommande teamveckor där 
traktatutdelning, dörrknackning 
och inbjudan av gudstjänster till de 
lokala församlingarna ingick. 

Nyss fyllda 80 år står Lazar på 
plattformen, rak som en serbisk 
gran. Fast rotad i sin gudstro och 
den kallelse som Gud gav honom har 
han ridit ut många stormar under 
åren. En Ordets budbärare som 
både på serbiska och svenska sökt 
att förmedla det som är typiskt för 
evangeliet – nåd. Fickalmanackorna 
har under årens lopp noggrant fyllts 
med gudstjänster, predikotexter 
och möten med människor. Han vill 
gärna berätta, och han har mycket 
att berätta om.

Jag ser på Lazar med stor respekt 
som en medarbetare av Guds nåde. 
Han tillhör dem som har bevarat sin 
integritet och originalitet samtidigt 
som han ödmjukt sökt samverkan 
och integration med svenskt försam-
lingsliv. På facebook ser jag att Lazar 

fått en beskrivning av sin personlig-
het som stämmer väl med vad jag 
upplevt under dessa år vi fått arbeta 
tillsammans: ”Är passionerad, har 
humor, ger aldrig upp, har tid för 
nära och kära och är en lycklig själ.”
I gudstjänsten predikade pastor Sto-
jan Gajicki - som är en av dem som 
var med från början - ett uppmunt-
rande budskap från Predikarens bok 
om att ”slutet är bättre än början”. 
Magnus Franzén tackade och över-
lämnade en gåva från församlingen 
och vi bad för Lazar för att sedan vid 
kyrkkaffet njuta av de goda tårtorna 
som Lazar bjöd på.

Först cirka 40 år i Serbien, sedan 
cirka 40 år i Sverige, vad kommer 
nästa 40-årsperiod att innehålla..?
Hans fyra barn, tolv barnbarn och 
ett barnbarnsbarn kommer med all 
säkerhet att få en stor del av den 
tiden, men jag anar att Lazars fick-
kalender även kommer att fortsätta 
fyllas med uppdrag i vår Herres 
tjänst.

Pastor under femtiosex år.

Söndagen den 22 januari avsluta-
des den hitintills längsta pastors-
epoken i Slottshagskyrkans historia 
då pastor Lazar Grujic avtackades 
för sina insatser under 41 år.
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Det är mer än ett år sedan 
Rosengårdskyrkan och 
Slottshagskyrkan får frå-
gan från SVT2 om att sända 
gudstjänster i början av 2017.  
Under våren möter producen-
ten Viveca Svedberg-Persson 
representanter från de båda 
församlingarna för planering.
”Det viktiga är att ni går 
genom rutan” är en replik 
som Viveca återkommer till.
Spänningen dallrar i luften under 
inspelningsdagarna i oktober. Slotts-
hagskyrkan – som helgen till ära 
begåvats med julgran och krubba - är 
fylld med ljud, ljus och kameror. Vi 
har 43,5 minuter till vårt förfogande 
per gudstjänst. Vår längtan är att 
människor skall få uppleva en guds-
tjänst med Jesus.

På fredagen spelas allt tal in. Känns 
lite märkligt att stirra in i en kamera 
och den enda person jag ser är man-
nen bakom kameran. Flera av oss 

som skall medverka har tittat på ett 
antal TV- gudstjänster och insett vik-
ten av att så sällan som möjligt titta 
ner i ett manus – helst inte alls. Så 
”hellre tappa ett ord här och där än 
att förlora åhörarens intresse” tänker 
jag och söker att memorera in det jag 
vill förmedla på de sju minuter som 
står till mitt förfogande. 

På lördagen spelas det mesta av 
musik, körer och solister in efter ett 
välsmort schema och på söndagen 
möts bägge församlingarna i guds-
tjänsten och sjunger psalmer från kl 
10 och framåt. Sedan är det  produ-
centens och teknikernas ansvar att 
lägga gudstjänstpuzzlet.

Något nervös sitter jag framför TV:n 
i vårt hem på nyårsdagen.
Frågorna dyker upp. ”Blir det som 
vi tänkt och hoppats…?”. ”Kommer 
människor att bli berörda…?”
När Agneta Boström efter psalm-
sången leende hälsar välkommen till 
gudstjänsten och mycket närvarande 
står där med sina två almanackor i 
handen, så ”kliver hon genom rutan 
in i vårt vardagsrum”, och jag andas 
ut. 

Mitt under gudstjänsten hör jag att 
min mobiltelefon tar emot det ena 
budskapet efter det andra, men jag 
vill inte bli störd. Jag vill själv vara 
en gudstjänstdeltagare i denna guds-
tjänst som först nu sker. 

Responsen efteråt är överväldigande. 
De av våra medlemmar som jag pra-
tat med berättar om hur människor i 
deras närmaste nätverk kommente-
rat och tackat via sms, mail, facebook 
och muntligen. Personer som tvekan-

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.

”Välkomna att vara med 
om gudstjänster som vi själva 

inte varit med om”



de kommit fram och undrat ”Visst 
var du med på TV…?” och tackat. En 
man på häktet kramade om mig när 
jag kom in i cellen måndagen efter 
nyårsdagen och sa ”Det kändes som 
om du kom och satte dig bredvid mig 
på sängen och samtalade med mig”.
På församlingens hemsida skrev pas-
tor Stanley Sjöberg på nyårsdagen kl 
10:59 
”Pastor Lennart Nilsson och alla 
medverkande i TV-gudstjänsten 
på Nyårsdagen! Ni förmedlade en 
underbar atmosfär genom musiken, 
sångtexterna, mötesledarens ord och 
predikans rika och djupa innehåll. 
Min fru och jag blev rikt välsignade 
och imponerade av inte minst för-
kunnelsens mycket genomtänkta och 
skickliga framförande. Gott Nytt År! ”

Karin och Povl Erik Markussen skrev 
på hemsidan den 2 januari  ”Vi siger 
tak for en gudstjeneste som giver 
håb, tryghed og trøst. Forkyndelsen 
i ord og toner, giver tro på, at vi som 
kirke og personer kan gøre en forskel 
i verden. Vi blev velsignede til ånd, 
sjæl og legeme.”

Jag samtalade med några av våra 
musiker om känslan vi haft vid in-
spelningarna när Viveca säger ”Fär-
digt, nästa” och vi får släppa taget 
och lita på att hon har full kontroll. 
Jämförelsen med livet är slående, vi 
får göra ”vår grej” i mötet med olika 
sammanhang i en omedveten med-
vetenhet om att andra människor är 
före oss och kommer efter oss. Så får 
vi öva tillit till att Jesus - som den 

store producenten - har hela livets 
produktion i sin hand i en ständig 
direktsändning…

Tack alla i gudstjänstteamen för 
härliga gudstjänster, tack Rosen-
gårdskyrkan för god arbets- och 
gudstjänstgemenskap, tack Viveca 
och tekniker för ett väl utfört arbete, 
tack Gud för att vi fick vara med och 
förmedla tro och hopp i början av det 
nya året!
Blir du sugen att se våra gudstjäns-
ter från den 1 och 8 januari så gå 
in på http://www.svtplay.se/vi-
deo/11740522/gudstjanst/.
    
 

Lennarth Nilsson

Under drygt ett års tid har det 
pågått ett projekt som syftar 
till att flyktingar från främst 
Syrien ska hitta svenska kon-
takter och svenska vänner. 
Det är ett samarbetsprojekt 
mellan Helsingborgs stad, 
arbetsförmedlingen och olika 
kyrkor. 

Frälsningsarmén samordnar volon-
tärerna från Rosengårdskyrkan, EFS 
på Råå och i Helsingborg, Slottshags-
kyrkan, Ramlösakyrkan och Helsing-
borgs husförsamlingsnätverk.
Margareta Hamark är en av  
faddrarna i Slottshagskyrkan.

- Berätta om din fadderfamilj.
- Samar heter mamman i min familj. 
Hon och hennes man har tre barn, 
sönerna i övre tonåren, dottern 20 år. 
Pojkarna går på gymnasiet och deras 
dotter läser svenska på Komvux, 
precis som Samar. Tonåringarna i fa-
miljen är redan riktigt bra på svenska 
men det tar längre tid för föräldrarna 
att lära sig vårt språk. Samars man 
är tekniskt utbildad och jobbar inom 
telecombranschen. Mamman var 

lärare i Damaskus varifrån familjen 
kommer. 

- Hur ofta har ni träffats?
- Man förbinder sig att träffa sina fad-
dervänner under minst en timma en 
gång i veckan. Projektet pågår under 
tolv veckor. Ibland har våra möten 
tagit längre tid, ibland har vi setts en 
kortare stund. Tanken är att man ses 
under enkla förhållanden.
- Vad har ni gjort?
- Vi har fikat ihop, vi har åkt buss, 
vi har åkt till Erikshjälpen, vi har 
setts hemma hos varandra, vi har 
promenerat tillsammans, vi åkte på 

konstrundan, vi har gått på uppstarts-
mingel och avslutningsfest ihop. Jag 
har blivit ett bollplank i saker som rör 
integration och det svenska samhäl-
let. Vi har blivit vänner!

- Vad har faddervännerna  
för framtid?
- De har fått uppehållstillstånd och 
ska bygga sin framtid i Sverige. De 
har läst eller läser svenska, så de är en 
bit på väg in i svenska samhället. De 
har hyggligt boende och är måna om 
att satsa på utbildning och jobb.  
Som fadder fyller man i lite uppgifter 
om sig själv som t ex yrkesbakgrund 
och intressen eller hobbies. Man 
kan också önska om man vill träffa 
en familj, en kvinna med barn, en 
ensamstående. Så matchas man med 
någon person eller någon familj där 
förutsättningarna förhoppningsvis 
ska kunna fungera. Alla faddrar deltar 
i en informationsträff innan projektet 
startar. Under våren behövs minst 13 
faddrar. Anmäl dig! 

Några datum för våren 2017.
Intresseanmälan senast 22 februari
Info faddervänner 8 mars kl.18.00
Infoträff faddrar 9 mars kl. 18.00
Uppstartsmingel 16 mars kl. 18.00
Avslutningsfest 31 maj kl. 18.00

Kontaktperson hos Frälsningsarmén:
Hanna.Sandahl-Mingay@fralsningsarmen.se
Kontaktpersoner i Slottshagskyrkan:
margareta.hamark@comhem.se
agneta.bostrom@gmail.se

Fadderprojekt



Lång och smärt med en brun kalufs, mörka ögon och ett 
varmt leende. Vår nye pastor är på plats i predikstolen på 
Kyndelsmässodagen. Vi är många som vill skaka hand med 
honom, hälsa honom välkommen till Slottshagskyrkan 
och få en pratstund vid kyrkkaffet. Fredrik Södertun 
– en ung pastor med gamla rötter i Helsingborg.

OM FREDRIK FÅR VÄLJA.
Sommarsemester     Vintersemester X
HIF X     Rögle X
Springa i skogen X     Gymmet

Keps     Stickad mössa X
Kaffe     Te X (Alltid te)



Fredrik kom-
mer närmast från 
Centrumkyrkan 
Farsta, Equmenia-
kyrkan, där han varit 
anställd som pastor 
med ansvar för barn- 
och ungdom i sju år.

-Jag har jobbat med flera olika pas-
torer i Farsta och fått en god inblick 
i hur en församlingsföreståndare 
arbetar. Jag tycker det är viktigt att 
församlingen fokuserar på helheten 
där barn- och ungdomsarbetet är 
en väsentlig del. Jag var med och 
byggde upp barn- och ungdomsar-
betet i Farsta och vill fortfarande ge 
mycket tid åt våra barn, ungdomar 
och familjer.

Att vara församlingsföreståndare är 
delvis nytt för Fredrik.
-Jag tänker koncentrera mig på 
tre saker till att börja med. Att lära 
känna människor, att arbeta med 
strukturen och att förkunna. 

Musik verkar vara viktigt för Fred-
rik. Han greppar vant gitarren och 
ackompanjerar flygeln med rytmiska 
slag på en cajun som finns till hands.
-Jag tog studenten på Nicolaiskolans 

musikestetiska program. Gitarr är 
det jag spelar mest men jag fuskar på 
andra instrument också. Jag är gärna 
delaktig i olika inslag i gudstjäns-
ten, ibland spontant när det känns 
motiverat.

Exegetik, bibelvetenskap, är Fred-
riks huvudämne. Han läste grekiska 
under ett helt år för att bättre få 
kunskap om språket, som är en 
nyckel till att kunna tränga in i 
bibelns texter och kultur. På frågan 
om han som teolog har något favo-
ritställe i bibeln som han gärna lyfter 
fram svarar Fredrik så här:
-I första Johannesbrevet* finns en 
text som sammanfattar mycket av 
min teologi. Man kan säga att Johan-
nes är något av en favorit. Inte alltid 
teologiskt enkel men väldigt vackert 
och skrivet med en stilistiskt snygg 
teologi ( Fråga mig gärna om det.) 
Johannes evangelium har en nära 
koppling till första Johannesbrevet; 
samma miljö, samma stil. Men jag 
räds ingen bibeltext. Jag tar alla 
texter som en utmaning och brottas 
också med det som är svårt att tolka.

Fredrik växte upp i Slottshagskyrkan 
och har goda minnen från sin barn- 
och ungdomstid.

-Slottis har och har alltid haft en 
familjär stämning. Jag känner mig 
hemma här men det är naturligtvis 
många nya människor att lära känna 
och Helsingborg som stad har ett 
hårt klimat med många utmaningar 
att möta.

Runt om oss i cafeterian leker 
barnen, vuxna trivs kring de du-
kade borden, nya besökare delar 
gemenskapen och vi är många som 
uppskattar Slottshagskyrkan som 
vårt andra hem. Nu är Fredrik en 
del av allt detta och vi ser fram emot 
många samtal och möten med vår 
nye pastor.

 *Joh brev 4:7-12 ”Mina kära, låt oss 
älska varandra, ty kärleken kommer 
från Gud, och den som älskar är född 
av Gud och känner Gud. Men den 
som inte älskar känner inte Gud, 
eftersom Gud är kärlek. Så uppenba-
rades Guds kärlek hos oss: han sände 
sin ende son till världen för att vi 
skulle få liv genom honom. Detta är 
kärleken: inte att vi har älskat Gud 
utan att han har älskat oss och sänt 
sin son som försoningsoffer för våra 
synder.”  

Agneta Boström

F



Söndag 26 mars
Gudstjänst 11:00

Jo-Anna Axell predikar

Tisdag 28 mars
RPG i Slottshagskyrkan 14:00

”Allt har sin tid - en bildresa som 
handlar om tid och rum” Jägmästare 
Sven Sjunnesson, Broby, berättar och 

visar bilder från sina många resor

Söndag 2 april
Gudstjänst på Örestrand 10:00
Vi firar gudstjänst med andra 

Equmeniaförsamlingar i NV Skåne. 
Se kommande annons i kyrkan.

Tisdag 4 april
Stickcafé 14:00

Lördag 8 april
Välkomstfest 18:00

Församlingen välkomnar 
Fredrik Södertun med en fest. 

Alla är inbjudna. Anmälan krävs.

Söndag 9 april
Gudstjänst 11:00

Fredrik Södertun predikar
Församlingsmöte

Torsdag 13 april
Getsemanestund 19:00
Fredrik Södertun leder

Fredag 14 april
Långfredagsgudstjänst 11:00
Fredrik Södertun betraktelse

Söndag 16 april
Påskdagen - Gudstjänst 11:00

Fredrik Södertun predikar

Tisdag 18 april
RPG i Pingstkyrkan 14:00
”Raoul Wallenberg, hjälten 

som Sverige svek” Ambassadör 
Jan Lundvik berättar

Söndag 23 april
Gudstjänst 11:00

Lennarth Nilsson predikar

Söndag 30 april
Gudstjänst 11:00

Fredrik Södertun predikar

Söndag 7 maj
Gudstjänst 11:00

Fredrik Södertun predikar

Tisdag 9 maj
RPG Vårutfärd 08:30

Vårutfärd ”Harplinge kyrka och Bjä-
rehalvön” Från Rosengårdskyrkan.

Lördag 13 maj
Om mat, hav och klimat 14:00

Rosengårdskyrkan. Samtal med Stefan 
Edman utomhus och inomhus.

Söndag 14 maj
Skapelsegudstjänst 10:00

Rosengårdskyrkan. Predikan 
Stefan Edman. Ingen gudstjänst i 

Slottshagskyrkan.

Söndag 21 maj
Gudstjänst 11:00

Fredrik Södertun predikar
Församlingsmöte

Söndag 28 maj
Gudstjänst 11:00

Tomas Wennerhult predikar

Café Kryptan
Café Kryptan är ett musikcafé 

i Kärnpunkten, Slottshagskyrkan. 
Varannan fredag finns det möjlighet 

att avnjuta livemusik och gofika. 
Vi börjar kl. 20.

Kommande Café Kryptan 
är 17 mars och 31 mars.

Gåva
Ge din gåva till församlingen 

på Bankgiro: 5043-6328 
eller på Swish: 123 653 55 20

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  M A R S  -  M A J

Almanackan

REDAKTION
Redaktionsgruppen som gjort den här tidningen består av: Heléne Wetterberg, Magnus Franzén, Lennarth Nilsson, 

Agneta Boström och Hanseric Orre. Hör av dig till någon av oss med synpunkter och idéer om innehållet.

Vi har alltid kyrkkaffe 
efter våra söndags-

gudstjänster!

Alla är välkomna!

KONTAKT
www.slottshagskyrkan.se  –  följ oss även på Facebook
Nedre Långvinkelsgatan 26, 252 20 Helsingborg
Församlingens pastor är Fredrik Södertun
fredrik.sodertun@slottshagskyrkan.se
Församlingens ordförande är 
Magnus Franzén 0704-50 90 30.

Vår expedition är bemannad vardagar kl 9-12. 
Vi avlyssnar telefonsvararen och läser e-post regelbundet. 
Du är välkommen att höra av dig på telefon 042-13 26 38 
eller på mail: expedition@slottshagskyrkan.se

B Ö N  VA R J E  S Ö N D A G  F Ö R E  G U D S TJ Ä N S T  K L  1 0 . 3 0  I  F R Ö H U S E T .


