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Två framförande av Julmusikalen “Kärlekens väg” av Maria Gustin Bergström. Lördag 19 december kl. 16 och kl. 18.

Biljettpris 50 kr vuxen 0 kr för barn. Biljetter säljs via körens medlemmar och genom Helena Andersson: helena69andersson@gmail.com

Välkommen till 
kyrkans julmusikal!

Lördag 19/12

kl 16 & 18



eklamtexten är häm-
tad från en av de ota-
liga julbroschyrer som 
översvämmar brevlå-
dan och tidningsstäl-

len i adventstid. Jaha, vad gör man 
med alla röda juldukar, alla tomtar, 
de röda servetterna och ljusen som 
blev över förra julen? Kan man hänga 
upp de röda kulorna i granen invid 
de rödvita smällkaramellerna och 
de tomteröda nissarna? Personligen 
föredrar jag visserligen mindre kitsch 
och mer sparsmakade naturfärger i 
min jul men mammas hemvävda jul-
duk måste få hedersplatsen även i år. 

För många är advent och jul måsten 
och stress och det är svårt att huka 
under de uttalade och outtalade krav 
som man själv och andra ställer. Men 
det finns retreatplatser mitt i jul-
brådskan. En stund vid en ljusbärare 
i någon kyrka, en konsert med musik 
man kan sjunka in i, en mugg kryd-
dad glögg i soffhörnet, en advents-
gudstjänst där julens budskap får stå 
i centrum.  

Det finns några texter som blir 
speciellt aktuella för mig i advents- 
och jultid. En dikt skriven av Elmer 
Diktonius handlar om Jesusbarnet 
men också om alla andra barn i hela 
världen.  Samtidigt handlar den om 
alla mödrars omsorg och oro för sina 
barn. En mamma kan kanske skydda 
sitt nyfödda barn men inte för det 
okända som ligger framför:

Det finns ett barn, ett nyfött barn – 
ett rosenrött nyfött barn.

Och barnet kvider – det gör alla 

barn. Och modern för barnet till 
sitt bröst: då tystnar det. Så gör alla 
människobarn. Och taket är ej alltför 
tätt – det är ej alla tak. Och stjärnan 
sticker silvernosen genom springan 
och söker sig till den lilles huvud: 
stjärnor tycker om barn.

Och modern blickar mot stjärnan 
och förstår – alla mödrar förstår. Och 
trycker lillungen skrämd till sitt bröst 
– men barnet diar lugnt i stjärnljus: 
alla barn diar i stjärnljus.

Det vet ännu intet om korset: det 
vet inget barn.

Ylva Eggehorn har skrivit en psalm 
som är synnerligen aktuell i den tid 
vi lever när många kommer till oss 
som ”flyktingar över bergen” med 
”barn som legat på jordgolv”. Psal-
men handlar om vem Kristus är. Strof 
två har för mig ett julevangelium för 
vår tid:

Du är ett barn som ligger på ett 
jordgolv, du fryser om vi inte griper 
in. Du rör vid kroppar, hatar orättvi-
sor, du bjuder älskande på moget vin. 
Du stiger ut ur alla tomma gravar, du 
är en vind som säger: det blir vår. Du 
kommer som en flykting över bergen, 
du följer oss dit ingen annan når.

Julen 2015 kommer att innehålla 
allt det som vi älskar och som vår 
tradition bjuder in till. Kan vi bjuda 
in till gemenskap med de hemlösa 
vars tak har sprickor, de barn som 
lever i en orättvis värld, de fattiga 
som fryser, de krigsdrabbade som flyr 
för sina liv? Hjälp julens stjärna att 
”sticka sin silvernos genom springan”.

Agneta Boström

”Prognosen för julen 2015 ser grön ut, i 
alla fall inomhus. Vi omfamnar det orga-
niska, låter naturen flytta in och faller för 
alla nyanser av grönt, från varma till kalla. 
Guldiga metaller, vitt och linnebeige ryms 
också i färgskalan. De ljusa träslagen do-
minerar, liksom keramik och granar i alla 
dess former. God, grön jul önskar…….”  

R

Något för dig?
I Slottshagskyrkan vill vi upp-
muntra till att delta i någon av våra 
hemgrupper. Du behöver inte vara 
medlem eller ha en tydlig tro för att 
komma med. Du kan vara som oss 
som redan är med – nyfiken. När 
det behövs startar vi en ny grupp. 
Vi tror att den lilla gruppen är ett 
bra sätt att dela gemenskap, tro, 
vardag och få en större kunskap om 
Guds vilja.

För närvarande finns det sex 
grupper och du får gärna tala med 
någon av dem om hur deras grupp 
fungerar. Vill du vara med i en 
grupp kan du kontakta Magnus 
Franzén på magnus@strit.com eller 
0704-50 90 30. 

Grupperna har följande 
kontaktpersoner:

Gunilla Forsberg, Cecilia Tidstrand,
Michael Ljungberg, Margareta ,Ha-
mark, Magnus Franzén,
Totto Renstig

Guds ord i 
många former
Vår församling har förmånen att  
ha många predikanter – minst nio. 
I mitten av november träffades vi 
för att tala om vad vi förmedlar – 
och vad vi vill förmedla –  
från Guds ord.

Vi beslöt att använda försam-
lingens vision – de fyra längtans-
områdena – som utgångspunkt 
för predikan nästa år. Det innebär 
att januari månad fokuserar på 
Vittnesbörd, februari på Gemen-
skap, mars på Lärjungaskap och 
under april fokuserar förkunnelsen 
på Diakoni. Vi hoppas därmed 
fördjupa den längtan vi har i vår 
gemenskap.

Stickcafé 
våren 2016

26 jan, 9 feb, 23 feb,

8 mars, 22 mars, 5 april



Det låter troligtvis inte som 
en optimal livssituation för en 
26-åring. Men, beroende på 
om man betraktar glaset som 
halvfullt eller halvtomt, kan 
situationen belysas ur olika 
perspektiv. 

Visstidsanställningen kan ju faktiskt 
vara en fördel och innebära möjlighet 
att snabbt kunna tacka ja till ett nytt 
jobb. Och visst är det ändå rätt bra 
att ens få ett jobb inom sin utbildning 
direkt efter examen… Distansförhållan-
det är ju dessutom inte bestående utan 
bara fram till jul. Och att bo hos morfar 
är faktiskt inte så dumt alls. Det inne-

bär trevligt sällskap och att arbetsplat-
sen endast ligger ett par cykeltramp 
iväg vilket ju faktiskt är skönt.  Dess-
utom så är det rätt praktiskt att inte ha 
en fast bostad då framtiden troligtvis 
innebär en flytt. 

Genom att se glaset som halvfullt och 
vara tacksam kan tillvaron som vid för-
sta anblick lätt uppfattas som besvär-
lig övergå till en rätt så trivsam. Det 
hjälper mig också att ta mig igenom 
vardagen och fokusera framåt, även 
om det inte alltid är så lätt. I de stun-
derna är det viktigt att jag kan prata 
med människor som står mig nära för 
att påminnas om att glaset fortfarande 
är halvfullt.
                                                                                                                                                                 
Isak Renstig

otto Renstig är sedan fem år tillbaka en av 
medlemmarna i gruppen Gränslöst. Bakom 
namnet finns nio medlemmar som kommit 
olika långt på trons väg och kännetecknande 
för gruppen är att det är högt i tak och att alla 

deltar på individuell basis. På frågan om vad gruppen bety-
der för honom svarar han:

”Gruppen ger näring åt mitt andliga liv där de frågor vi tar 
upp fördjupar och utmanar min tro och genom att vi delar 
vårt personliga mående får och ger jag stöttning i medgång 
och motgång – en enorm resurs.”

Gränslöst har som målsättning att träffas varannan vecka 
och till varje möte förbereder medlemmarna sig genom att 
läsa ett avsnitt i den bok som gruppen valt. Under åren som 
gått har läsning av böcker av kyrkoherden Olle Carlsson, 
Göran Skytte, Vilfred Stinissen och Desmond Tuto ingått. 
Gruppen har gästats av spännande samtalspartners som 
Göran Skytte och Pastor Lennarth och Britta i rollerna som 
sig själva. Minnesvärt är också ett besök hos karmelitbrö-

derna i Tågarp där Gränslöst både träffade broder Stinissen 
och deltog i mässan.

Totto ser fram emot att lysa upp vintern och vitalisera 
Gränslöst med hjälp av spänstiga samtal och bibelstudier 
med inbjudna präster från olika trossamfund. Det går alltså 
att hitta ess också i ärmen på vinterrocken…
                                                                                                                                        
 Hille Wetterberg

”Visstidsanställning, 
distansförhållande & 
inneboende hos morfar.” Café Kryptan 

Startar fredagen den 22 januari 
kl. 20.00, sedan 5, 19, februari. 

Musik-
verksamheten 

Startar måndagen den 11 januari 
med barnkör kl. 17.00 och gospel-
kör kl. 18.30 och sen fortsätter vi 
som vanligt med barnrytmik tors-

dagar kl. 10.00, musiklek torsdagar 
kl. 16.30-17.15.

Det annordnas en ”Grötfest” för alla 
barn och föräldrar och släktingar 
i barnrytmiken, musikleken och 

barnkyrkan på trettondagen. 
Det har varit mycket uppskattat! 

Ca 25 barn plus lika många vuxna.

Vardagens utmaningar kan kännas mindre 
lockande och ganska tröttsamma att ta itu 
med när vintermörkret omfamnar oss med 
sin tjocka rock. Då är det lite extra skönt att 
kunna träffas i hemgruppen och ta upp äm-
nen som berör.

T

Vårterminen
2016

Möt en av våra hemgrupper



Tisdag 24 november
14.00 RPG-Tisdagsträffen; 
en samling för alla dagle-
diga. ”Tron möter veten-
skapen – en medicinsk 
forskares erfarenheter”. 
Professor Frank Sundler, 
Lund. Plats: Pingstkyrkan

Söndag 29 november
1:a Advent
10.30 Bön i Fröhuset
11.00 Gudstjänst –  
Magnus Franzén predikar. 
Anders Mårtensson  
m.fl. sjunger

Tisdag 1 december
19.00 Ekumenisk bön i 
Sankt Olofskyrkan

Söndag 6 december
10.30 Bön i Fröhuset
11.00 Gudstjänst med 
nattvard – Sara Sjölander 
predikar

Tisdag 8 december
14.00 RPG-Tisdagsträffen; 
en samling för alla dagledi-
ga. Luciafest med Helsing-
borgs Lucia.
Plats: Rosengårdskyrkan

Lördag 12 december
20.00 Café Kryptan 
har lussevaka

Söndag 13 december
10.30 Bön i Fröhuset
11.00 Gudstjänst –  
Peringe Pihlström predikar

Lördag 19 december
16.00 och 18.00  
Julmusikal ”Kärlekens väg”
Två konsertuppföranden

Söndag 20 december
10.30 Bön i Fröhuset
11.00 Gudstjänst –  
Lennarth Nilsson predikar 

Torsdag 24 december
Julafton 11.00 Samling 
kring krubban. Hanna 
Björk och Lisa Falk leder. 

Söndag 27 december
11.00 Gudstjänst –  
Michael Ljungberg  
predikar

Fredag 1 januari 2016
17.00 Nyårsdagsgudstjänst 
med Peringe Pihlström. 
Nattvard.

Söndag 3 januari
10.30 Bön i Fröhuset
11.00 Gudstjänst –  
Sara Sjölander predikar.  
Närradioutsändning

Söndag 10 januari
10.30 Bön i Fröhuset
11.00 Gudstjänst –  
Lazar Grujic predikar

Tisdag 12 januari
19.00 Ekumenisk bön i  
S:t Olofskyrkan

Söndag 17 januari
10.30 Bön i Fröhuset
11.00 Gudstjänst – Tomas 
Wennerhult predikar

Tisdag 19 januari
14.00 RPG-Tisdagsträffen 
håller årsmöte
Plats: Slottshagskyrkan

Fredag 22 januari
20.00 Café Kryptan

Söndag 24 januari
10.30 Bön i Fröhuset
11.00 Gudstjänst – troligen 
gästas vi av en predikant 
denna söndag

Tisdag 26 januari
14.00 Stick-café

Söndag 31 januari
10.30 Bön i Fröhuset
11.00 Gudstjänst – 
Magnus Franzén predikar

Tisdag 2 februari
19.00 Ekumenisk bön i  
S:t Olofskyrkan

Fredag 5 februari
20.00 Café Kryptan

Söndag 7 februari
10.30 Bön i Fröhuset
11.00 Gudstjänst med 
nattvard – Lars Dalesjö 
predikar

Tisdag 9 februari
14.00 Stick-café

Söndag 14 februari
10.30 Bön i Fröhuset
11.00 Gudstjänst –  
Lennarth Nilsson predikar. 
13.00 Församlingens 
årsmöte

Fredag 19 februari
20.00 Café Kryptan

Söndag 21 februari
10.30 Bön i Fröhuset
11.00 Gudstjänst –  
Peringe Pihlström predikar

Tisdag 23 februari
14.00 Stick-café

Söndag 28 februari
10.30 Bön i Fröhuset
11.00 Gudstjänst –  
Michael Ljungberg  
predikar

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  N O V E M B E R  -  F E B R U A R I

Almanackan

Tänk på!
Glöm inte att meddela om du har bytt till ny adress,
telefonnummer eller epost. 

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

Vi har alltid kyrkkaffe 
efter våra söndags-

gudstjänster!

Alla är välkomna!

R E D A K T I O N :  Redaktionsgruppen som gjort den här tidningen består av: Heléne Wetterberg, Magnus Franzén,  
Agneta Boström, Isak Renstig och Hanseric Orre. Hör av dig till någon av oss med synpunkter och idéer om innehållet.

Födelsedagar
Anna Granath  
40 år 3 januari

Barbro Holma  
75 år 11 januari

Ronnie Granath 
70 år 19 januari

Avlidna
Gert Gustavsson  

30 oktober

Ingegerd Haeggström  
1 november 

Kjell-Åke Larsson  
16 november

Vi tar gärna 
emot din gåva 
på bankgiro 
5043-6328


