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Rimlig
gemenskap…

I

vårt visions-hus av längtan är gemenskap beskrivet som församlingens
”vardagsrum”.

”Slottshagskyrkan vill
vara en inkluderande
gemenskap…”
Inkludera betyder att
innefatta. Synonymer till
gemenskap är samhörighet, beröring.
Det betyder att alla i vardagsrummet
kan känna sig sedda och hörda, vara
delaktiga i en gemensam tillhörighet.
Är det för kaxigt att ha med detta?
Gemenskap är ju inte något vi levererar som en punkt i gudstjänsten eller
serverar som tilltugg vid kyrkkaffet.
Den krävs beslutsamhet och tid och
energi.
”..av lärjungar …”
Församlingen är först och främst
människor. I församlingen har vi sagt
vårt ”ja” till att vara Jesu lärjungar.
Därmed har vi per definition sagt
”ja” även till övriga som också sagt
”ja” till Jesus. Gemenskap med Gud
förutsätts i bibeln leda till gemenskap oss emellan. Men vi är olika
och befinner oss i skilda livsfaser,
andligt, socialt, personlighetsmässigt.
För vissa av oss ”klickar det” med en
gång, andra behöver vi lära oss att
fungera med, några kan vi ha riktigt
svårt med. Vissa vill jag gärna ändra
på, men det problematiska är ju att
de säkert vill ändra på mig också.
Bara Gud har vårt DNA klart för

sig, och förändring till vår innersta
identitet sker i kärlekens atmosfär.
Vi är original, och är inte ämnade att
bli en utslätad kopia av någon annans
originalitet. Paulus miniminivå är
”ha fördrag med varandra” eller som
någon översätter ”försöka att stå ut
med varandra”!
”..som delar varandras liv.”
Kommer på mig att nynna en av
Göte Strandsjös innehållsrika sånger
”Gemenskap, kärlek, fördragsamhet, godhet och omsorg om varandra
för Kristi skull”. Jag stannar upp
för ”omsorg” som står för omtanke,
uppmärksamhet, hänsynstagande.
Vad är det för bilder som växer fram
hos oss?
Finns det risk att vi längtar efter för
mycket, så att vi garanterat kommer
att bli besvikna? Att ”dela varandras liv” betyder att vi går från att
vara offentliga till att bli personliga
och privata. Vi hamnar utanför vår
bekvämlighetszon och detta gör oss
sårbara.
Alla kan inte dela sina liv med alla,
men alla borde få möjlighet att dela
sitt liv med några. Så lär vi känna oss
själva och varandra för att börja ana
att det som är ”botten i dig också är
botten i mig”!
”Vem bryr sig?” löd temat på Baptistsamfundets årskonferens 2007 då
vi stod som värdförsamling.
Vi föds ensamma och vi dör ensamma. Däremellan lever vi våra

liv i ensamhet, vi har ofta nog av
oss själva men jagar samtidigt efter
gem-ensamhet. Dagens samhälle
odlar det individuella på bekostnad
av det gemensamma. Vi bär parallellt
på ett djupt andligt behov att mötas i
en tillhörighet som är ärlig och äkta.
Församlingen kan i bästa fall vara ett
sådant välkomnande ”vardagsrum”
där vi inte bara snuddar vid varandra. Men det kräver ömsesidighet,
givande och mottagande. Den slutna
gruppen exkluderar, den öppna gemenskapen inkluderar. Till sitt väsen
andas den att vi vill störas i våra invanda cirklar. För blir vi inte störda,
så är risken stor att vi blir förstörda.
St Petri kyrka i Klippan fyller 50 år,
väl värt ett besök på grund av sin originella arkitektur, fylld med symbolik. Väggar, tak och tegel är av mörkt
tegel från Helsingborgs ångtegelbruk. Reflektera kring följande rader,
hämtade från kyrkans programblad
inför sommaren:
”En tredjedel av teglet beställdes
som kasserat bortsorterat tegel! Alla
stenar är hela, ingen sten är huggen
för att passa in. Det är fogarna som
fått anpassa sig, bredare eller smalare
alltefter behov. ”
Vad kan detta illustrera gällande
vår församlings gemenskap när vi
fogas tillsammans?

Lennarth Nilsson

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.

Sommaren!
Sommartid

TV-Gudstjänster
I januari 2017 kommer Slottshagskyrkan och Rosengårdskyrkan
att ha gudstjänster i SvT. Det blir fyra st med start Nyårsdagen.
Det är ingen direktsändning utan gudstjänsterna spelas in
helgen 7-9 oktober i Slottshagskyrkan. Vi behöver alltså hitta en
julgran i oktober…
Planeringen har varit i gång en tid och det är många engagerade.
Det blir många som medverkar och inslagen ska spegla gudstjänstlivet i våra församlingar. Predikan ska vara 7 minuter (det är
Lennarth Nilsson och Jo-Anna Axéll som predikar) och gudstjänsten ska vara 43,5 minuter.
Söndagsgudstjänsten den 9 oktober kommer att börja kl. 10.
Den kommer att bli annorlunda och styras av inspelningstekniska skäl. Vi hoppas att alla vill vara med och ge sången och glädjen
ett ordentligt uttryck den här söndagen.

för
Tack Annieinsats!
isk
en fantast

Du har väl inte glömt att vi har gudstjänster kl. 10 sommartid….
Vi har gemensamma gudstjänster med Rosengårdskyrkan som
vanligt i sommar. Söndagen efter Midsommar, 26 juni är vi i
Rosengårdskyrkan (ingen gudstjänst i Slottshagskyrkan).

Gemensamma Gudstjänster
Den 3 juli är det en gemensam gudstjänst på Örestrand.
Obs! kl. 17. Sedan varvar vi gudstjänster i Rosengårdskyrkan (10
och 24 juli) och Slottshagskyrkan (17 och 31 juli).

Tisdagskvällar
Tisdagskvällar kommer vi att träffas på Örestrand och umgås.
Vi möts kl. 18 (eller tidigare om du vill bada, promenera, sola mm).
Vi startar 28 juni och räknar med att hålla på alla tisdagar i juli. Vi
försöker samåka så mycket som möjligt. Vill du ta bussen är det
regionbuss nr 222 och 223 som gäller.
Avstigning i Strandbaden.

Team Slottshagen
söker en ny medlem
I Slotthaghagskyrkan har vi stor glädje av att ha flera teammedlemmar som har hand om kyrkans expedition på förmiddagar (kl.
9-12). Det innebär att någon är på plats när det kommer besök, att
det finns någon som svarar i telefon och att många praktiska sysslor
blir genomförda.
Idag är det Göran Salomonsson, Jan Palmkvist, Lars Carlsvärd, Gillis Lindqvist och Annie Swedberg som ansvarar för varsin vardag.
Efter många års teammedlemskap har Annie valt att stiga av. Det
innebär att vi söker en ny medlem till teamet.
Vill du vara med och skapa en god känsla och ett varmt bemötande
i kyrkan? Hör av dig till någon i teamet eller ordförande Magnus
Franzén.

Solen flödar över Valltorps vårdboende och grönskan prunkar i försommarvärmen. Några i personalen, som tar en paus ute i friska luften,
hjälper mig passera den låsta entrén och jag letar mig upp till rum 225.
Gunnar Davidsson står det på skylten. Gunnar ligger och vilar när jag
kommer men det är en pigg nittiotreåring som sätter sig i fåtöljen.

medlem
Vår äldste

-Jag tycker egentligen inte om intervjuer, meddelar Gunnar, när jag säger
att jag gärna vill skriva en artikel om
honom i vår församlingstidning. Men
efter en stund har han berättat en hel
del om sitt liv.

varit på bio en gång i mitt liv. Som
fjortonåring började jag arbeta som
springgrabb på stadshotellet. Där såg
man ett och annat som fick mig att
uppskatta den frikyrkliga miljön ännu
mer. Jag såg avigsidorna på nära håll.

- Vi hade stugmöten när jag var barn.
Då plockade man in bockar och
bräder från logen så att alla fick plats
och så var det kaffe med dopp efteråt.
Förplägnaden stod värdfamiljen
för. Man kände stor högaktning för
pastorn. Min familj tillhörde Betel i
Ljungby. Jag är född i en lantbrukarfamilj med fem barn. Vi hade inget
överflöd men inte heller fattigt. Vi
gick till skolan en halv mil varje dag
sommar såväl som vinter.

Gunnar och Britta och deras två små
flickor kom till Helsingborg från
Halmstad 1958. De blev medlemmar
av Slottshagskyrkan. Gunnar arbetade
först på en textilfirma men började
efter några år på Sparbanken.

Gunnar berättar att han träffade sin
Britta i juniorföreningen. Juniorläger på somrarna med hundratals
deltagare var höjdpunkter i tillvaron.
Bönderna upplät mark för lägren.
Tältmöten i en eller två veckor med
tillresta pastorer uppskattades av alla.
-Vi gick på läsarmöten när andra gick
till folkparken och höll om varandra,
säger Gunnar med ett roat leende. Jag
har aldrig tagit ett danssteg och bara

-Den bästa tiden i mitt liv, säger
Gunnar. Jag trivdes med bankjobbet. Jag var kassör i kyrkan under en
period. Församlingen har alltid betytt
mycket för mig under årens lopp.
Vi hade roligt tillsammans och jag
minns en tid på världen när vi åkte ut
till Svedberga kulle titt som tätt. En
fantastisk sammanhållning och glad
gemenskap.
Gunnar minns också den period när
Baptistkyrkan på Långvinkelsbacken
byggdes om till Slottshagskyrkan.
-Det var framtidstro och optimism.
Vår pastor Gunnar Kjellander, var
tillsammans med Gösta Skogh och
Foppa Forsberg, visionärer och utan

dem hade vi aldrig haft den kyrka
vi har nu. Det var förstås delade
meningar om vi hade råd med det.
Men så bra det blev! Och så var vi på
fantastiska församlingsläger; en vecka
i Bydalens fjällvärld, i flera år åkte vi
en vecka varje sommar till Furuboda.
En sommar åkte vi på bussresa till
Österrike, där vi vandrade i en härlig
alpvärld. Församlingen har gett mig
många minnesvärda upplevelser i
livet.
Gunnar berättar till sist att han håller
sig uppdaterad på vad som händer
via Helsingborgs Dagblad, Sändaren
och Hemmets Vän. Det finns en TV i
rummet men Gunnar tycker inte det
finns så många sevärda program. Det
är inte svårt att hålla med honom.
-Och så kommer Göran Salomonsson
då och då. Vi är ju från Ljungby både
han och jag och har mycket att prata
om från förr. Jag tar gärna mot besök.
Du är välkommen tillbaka!
Så om du vill ha en mysig pratstund
med en äldre gentleman rekommenderar jag ett besök på Valltorps vårdboende, andra våningen, rum 225.
Agneta Boström

”Det är Gospel made in
Sweden, men helt utan smak
av mellanmjölk. Känslorna
är utanpå – det jublar, det
gråter, det dansar.”

Psalmisten
”Det är Gospel made in
Sweden, men helt utan smak
av mellanmjölk. Känslorna
är utanpå – det jublar, det
gråter, det dansar.”
Citatet är hämtat från en
recension av Samuel Ljungblahds nya skiva The Psalmist.
Samuel Ljungblahd har ett
späckat konsertprogram med
elva konserter bara i maj
månad. Han har framträtt i Så
ska det låta och sjungit med
Lisa Nilsson och Sarah Dawn
Finer. Ingen glömmer väl hans
sång på prinsbröllopet förra
sommaren.
Om du vill lyssna till
Gospel made in Sweden
är du välkommen till Samuel
Ljungblahds konsert i Helsingborg 24 september kl. 19.
Då framträder Samuel tillsammans med Anna Weister Andersson och Bodekull Gospel
& Jazz Orchestra. Det är ett år
sedan vi upplevde dem senast
i en fullsatt Slottshagskyrka.
För att fler ska få chansen i
höst är konserten förlagd till
Pingstkyrkan i Helsingborg. I
år medverkar vår egen kör –
Royal Gospel Choir.
Biljetterna kostar 200 kr och
kan bl. a. köpas på nätet via
nortic.se.

café
Trädgårds-

På eftermiddagen den 26 juni är det
trädgårdscafé i Gunilla Forsbergs trädgård
på Råå. Arrangemanget förutsätter att
vädret medger att vara ute. Det blir
musik, sång och andra inslag. Kaffe med
goda kakor brukar vara en höjdpunkt.
Framför allt är det en härlig stämning i
en härlig miljö i en av trädgårdarna till
gathusen på Råå. Mer information om
tid och vädrets påverkan finns i kyrkan
veckan innan.

Församlingshelg
Styrelsen förbereder för ett
församlingsdygn i september.
Vi hade en fin gemenskap på
Helgarödsgården förra året
och vi hoppas kunna hitta
en annan fin plats detta år.
Bokningen är inte klart ännu
men planera för att vi gör
något som församling 9-10
september.

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

Sökes:

Nu har Slottshagskyrkan
Swishnummer som du kan
använda: 123 653 55 20

Tekniker

Slottshagskyrkan har en trogen duo som
sköter ljud och teknik på våra gudstjänster och
andra arrangemang. Det är Erik Forsberg och
Lennart Nilsson. De behöver vara fler och vi
hoppas ni finns som vill göra en insats. Målet
är att ni ska vara minst fyra stycken och tjänstgöra ca en gång i månaden. Vi välkomnar både
tjejer och killar –gammal som ung.
Det är en fördel om du har erfarenhet av ljud

och bild men annars lär vi upp dig.
Du får gärna känna på uppgiften utan att
binda upp dig för framtiden. Det är en rolig
uppgift och den har en stor betydelse för
att Guds tilltal ska höras i kyrkan.
Hör av dig till Erik Forsberg på erik@hepp.se
eller Magnus Franzén på 0704-50 90 30
om du är intresserad.

Almanackan
PROGRAMPUNKTER I SLOTTSHAGSKYRKAN JUNI-SEPTEMBER

Söndag 12 juni

Söndag 31 juli

09.30 Bön i Fröhuset
10.00 Gudstjänst – Förlorad
och återfunnen
Predikan Peringe Pihlström.
Närradio

10.00 Gudstjänst – Nådens gåvor

Söndag 19 juni

10.00 Gudstjänst – Friheten i Kristus
Predikan Lennarth Nilsson

Margareta Barkar

Söndag 21 augusti

Karin Jensen

Söndag 7 augusti

10.00 Gudstjänst – Tro och liv
Söndag 14 augusti

09.30 Bön i Fröhuset
10.00 Gudstjänst – Att inte dömma
Predikan Sara Sjölander
Söndag 26 juni

OBS! 10.00 Gemensam
gudstjänst i Rosengårdskyrkan
Brytstugevägen 2
Predikan Jo-Anna Axéll

10.00 Gudstjänst – Medmänniskan
Predikan Michael Ljungberg
Söndag 28 augusti

09.30 Bön i Fröhuset
10.00 Gudstjänst – Enheten i Kristus
Predikan Tomas Wennerhult

Tomas Wennerhult
50 år 5 augusti

50 år 6 augusti

60 är 15 augusti
Todor Vidojevic
75 år 16 augusti
Anders Mårtensson
50 år 17 augusti

Söndag 3 juli

OBS! Gudstjänst på Örestrand
med Rosengårdskyrkan
17.00 Cafégudstjänst. Nattvard

Födelsedagar

Söndag 4 september

10.30 Bön i Fröhuset
11.00 Gudstjänst – Ett är nödvändigt
Predikan Sara Sjölander

Irja Orre
70 år 1 september

Söndag 10 juli

OBS! 10.00 Gemensam
gudstjänst i Rosengårdskyrkan
Brytstugevägen 2
Predikan Gert Gustafsson

Söndag 11 september

10.30 Bön i Fröhuset
11.00 Gudstjänst – Döden och livet
Predikan Rolf Hamark

Söndag 17 juli

10.00 Gudstjänst – Andlig klarsyn
Predikan Tomas Wennerhult
Söndag 24 juli

OBS! 10.00 Gemensam
gudstjänst i Rosengårdskyrkan
Brytstugevägen 2
Predikan Gunnar Götborg
Vi tar gärn
a
emot din g
åva till
församling
en på
bankgiro
5043-6328

Vi har alltid kyrkkaffe
efter våra söndagsgudstjänster!
Alla är välkomna!

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

Vår expedition är inte bemannad varje dag under sommaren.
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

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.

