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ommaren står för dörren och för många 
är det en tid för avslut. Det är skolav-
slutningar Studenten, inlämningar, 
deadlines, terminsavslutningar. Men 
det är också början på något nytt, som-
marlov, semester, ledighet. För andra 
rullar vardagen på som vanligt och till 
synes förändras inte vardagslivet myck-
et. Men inträdet i sommaren är ändå 

en tid av förändring, om inte annat så tar vi fram kläder från 
en annan del av vår garderob. Naturen är också inne i en av 
sina intensivaste förändringsperioder när sommaren inträder. 
Våren vann tillslut sin kamp över kylan och det som var dött 
har väckts till liv. Träden har slagit ut sin vackra gröna dräkt, 
blommorna blommar som mest, fåglarna har återvänt till våra 
breddgrader och sjunger nu i skogen från morgon till kväll. En 
varm försommardag har förmågan att lyfta fram, åtminstone i 
mig, känslor av tro och hopp om framtiden. 

Forts nästa sida...

Framtid!













Störst av allt är kärleken!
Den 22 april vigdes Filippa Palmkvist och Heinrich Lachner av 
vår pastor Fredrik Södertun i Bad Gastein, Österrike. Bröllopet 
hölls i strålande solsken och blev till en mäktig kärleksfest för alla 
närvarande, inte minst för att vår pastor bidrog till en stämning 
som var både avslappnad och finstämd. Församlingen gläds med 
hela familjen och önskar paret Lachner lycka och välsignelse.

Dop
I gudstjänsten den 30 april hade vi dop av 6 personer i Slottshags-
kyrkan. Det är mycket glädjande att vi har möjlighet att med-
verka till att människor får manifestera sin tro genom dop. Efter 
dopet var det medlemsintagning av de nydöpta och ytterligare en 
person. Alla har nyligen kommit till Sverige och har kommit olika 
långt i sina kunskaper i svenska.

Vi har startat ett språkcafé i kyrkan som gärna fler får delta i. Det 
är fantastiskt kul och stimulerande att umgås och samtala med 
våra nya medlemmar. Kontakta Magnus Franzén, 0704-50 90 30.

Just nu träffas vi tisdagskvällar men det finns utrymme även an-
dra kvällar. Varför inte bjuda hem ett par eller alla sju vid tillfälle. 
Det är garanterat trevligt.

Jag har nu haft glädjen att verka som 
Pastor i Slottshagskyrkan i drygt tre 
månader och jag skulle likt President 
Trump i Usa kunna utvärdera mina för-
sta 100 dagar. Det tänker jag inte göra. 
Men jag vill dela med mig av en känsla 
som jag har efter dessa tre månader. 
En känsla som bottnar dels i det varma 
mottagande jag har fått i församlingen 
och fortfarande får, nästan dagligen, 
dels bottnar den också i min tro, min 
tro på Kristus Jesus, på Guds rike och 
på församlingens gemenskap. Men min 
känsla bottnar också i min kallelse. 
Min kallelse till att inte bara vara pastor 
utan att vara pastor just här i Slotts-
hagskyrkan.
Om jag skulle beskriva den känslan i ett 
ord så skulle det ordet vara Framtid!

Skulle jag lägga till något till det skulle 
det vara -tro eller -hopp. För samma 
känsla som varje år drabbar mig när 
ljuset värmen och grönskan återvänder 
är samma känsla jag har nu efter tre 
månader i församlingen. Någon skulle 
kanske säga att det beror på nyhetens 
behag eller kalla det en smekmånadsfas 
i ett nytt arbete. Kanske har de rätt. 
Men känslan finns där ändå och den vill 
jag dela med mig av. För även om jag är 
extra glad och pigg i början av somma-
ren så är jag lika glad åt den i augusti 
och september med. 

Jag har tro på församlingens gemen-
skap generellt och jag har särskild tro 
på Slottshagskyrkans gemenskap. I 
kombination med världens bästa bud-
skap om Jesus Kristus och Guds rike så 
ser jag framför mig en ljus framtid där 
vi som församling nu får bygga upp un-
derifrån med barn och unga, där vi får 
låta oss inspireras av Bibelns berättelser 
som knyter an till vem du och jag är, 
vem Gud är och vem vi är tillsammans 
med honom. Församlingen får också 
bli en plats där vi får bjuda in nya 
människor att upptäcka den glädjen 
och det hopp som finns i tron och i 
gemenskapen i församlingen och 
med Gud. 

Det jag vill dela med mig av i denna lilla 
betraktelse är en känsla av att det nu är 
vår och sommar i naturen, i Guds rike 
och även i församlingen. 
Den är på gång. 
Jesus sa, följ med och se.  

Fredrik Södertun

Forts från sid 1 Församlingens vision
På församlingsmötet i maj hade styrelsen en avstämning 
av församlingens vision och mötet beslöt att vi använder 
sommaren till att fundera på justeringar av visionen. Sty-
relsen har föreslagit några förändringar. Framför allt in-
nebär de att vi ökar våra satsningar på barn och ungdom 
respektive på nyanlända.

Förslagen kommer att göras tillgängliga i kyrkan 
och skickas ut på mail. Vid nästa församlingsmöte 
20 augusti kommer ärendet upp igen.



NY I STAN 
- min hemgrupp
En vanlig vardagskväll - hemgrupp 
hos någon av oss, hitintills bestående 
av Karin, Erik, Corinne, Helene, 
Magnus, Filip, Anna och jag själv. Vi 
inleder i vanlig ordning med att fika 
eller äta något lätt, vardagssamtala 
runt bordet och går sen vidare över 
i gemensam läsning av Bibeln. Sen 
blir det reflektion runt de verser vi 
precis läst. Ofta hamnar vi i tankar 
och funderingar och får ”bolla” dessa 
med varandra.
 

Mot slutet av vårt drygt 2 tim långa 
möte går vi laget runt och fångar upp 
”böneämnen” vad vi speciellt vill be 
för ikväll och det är fritt fram att leda 
i bön om man vill.
 
Då jag i januari 2017 flyttade hit ifrån 
Stockholm, utan att ha några nära 
vänner här, var det skönt att så om-
gående få komma in i en hemgrupp 
där jag snabbt upplevt gemenskap. Vi 
har träffats varannan vecka hemma 
hos någon av oss och jag skulle vilja 
påstå att det är ett värdefullt kom-
plement till söndagens gudstjänst, 
inte minst pga. att man här lär känna 
varandra på ett mer personligt plan. 

Karin Östrem

Kyrkokonferens 
i Vårgårda
”Gud gör något nytt” var temat för 
Equmeniakyrkans årliga konferens 
24-28 maj 2017. I Vårgårdaområdet 
finns ett tiotal Equmeniakyrkor så 
vi kom till en gammal väckelsetrakt. 
Det var en konferens för hela 
familjen.
Nytt för i år var att konferensen är 
kostnadsfri och man kan besöka kon-
ferensen när det passar utan att an-
mäla sig. Parallellt med förhandlingar 
och seminarier fanns det aktiviteter 
för barn och ungdomar. Det var 
många boendealternativ så förutom 
hotell i Borås och Alingsås fanns det 
vandrarhem, ”hemma hos” boende 
och plats för husvagn/husbil. 
Nytt för i år var också att Equmenia-

kyrkan ordnat förkonferenser för alla 
som vill sätta sig in i ärenden som 
kommer upp på konferensen. Ett 
trettiotal intresserade kom till Slotts-
hagskyrkan  2 maj för att bl a lyssna 
till kyrkoledare Lasse Svensson.
Tre motioner har kommit in till kon-
ferensen. Sala missionsförsamling 
är angelägen om att personalsociala 
frågor får ett större fokus, Malmber-
gets missionsförsamling är bekym-
rade över statistik som visar fallande 
medlemssiffror och Hestra mis-
sionsförsamling vill belysa offrandet i 
gudstjänsten, liturgi för en ny tid. Ett 
viktigt ärende är en återremitterad 
fråga som handlar om Palestina/Isra-
elfrågan.
Vi som deltog i förkonferensen satte 
oss i fyra olika grupper för att få mer 
information och kanske komma med 
tankar kring motionerna. Jag valde 
gruppen som diskuterade offrandets 

plats i gudstjänsten.  Som gudstjänst-
ledare har jag ofta funderat över 
kollektens form. Vi har i Slottshags-
kyrkan månadsgivande via postgiro, 
swish, kollektomat och traditionellt 
givande genom kollektboxen som 
skickas runt i bänkarna. Det finns en 
pedagogik i att kollektboxen blir en 
tydlig och konkret påminnelse om 
vikten att dela med sig, men allt fler 
väljer att inte lägga något i boxen 
utan ger på annat sätt och då behöver 
vi synliggöra alternativa givandemo-
deller i vår liturgi. 

Den som är intresserad av att veta 
mer kring konferensen kan gå in på 
equmeniakyrkan.se

Agneta Boström

Iransk måltid!
Våra nya medlemmar kommer att ordna mat i kyrkan 

söndagen den 18 juni kl. 17. Deras matkultur är iransk.

Självkostnadspris. Vi kommer att ta upp anmälan i kyrkan.

Välkomna på en spännande matupplevelse. 

Nya medlemmar
Azra Khalili

Ali Khalili
Sobhan Alikamari
Javad Sarvandam

Mohammed Moradebrahim
Yasin Khalili

Majied Hosseini

Avlidna
Lasse Pettersson, 

vän till församlingen, 
avled 24 april.

Gunnar Davidsson
avled 23 maj.

Vioara Sain
avled 2 juni.

Födelsedagar
Tabita Gacea 40 år  31 maj

Mia Bengtsson-Favro 50 år  12 juni
Britta Davidsson 91 år  19 juni

Totto Renstig 60 år  15 juli
Monica Salomonsson 70 år  6 augusti

Juliana Zgrdja 80 år  9 augusti

Bröllop
I sommar ståndar det bröllop 
mellan Helene Gudmundsson 

och Magnus Franzén. 

Alla är välkomna på vigseln som 
hålls på Örestrand den 1 juli kl. 14. 

Gemenskapshelg i september
Styrelsen planerar ett gemenskapsdygn på Sörgården vid Eket den 
8-9 september. Vi startar på fredag kväll och avslutar lördag e.m. 

Det kommer vara möjligt att sova på gården. Tanken är att vi bl.a. ska 
samtala om församlingens barn- och ungdomsarbete. 
Boka upp helgen redan nu!



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  J U N I  -  S E P T E M B E R

Almanackan

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

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

KONTAKT
www.slottshagskyrkan.se  –  följ oss även på Facebook
Nedre Långvinkelsgatan 26, 252 20 Helsingborg
Församlingens pastor är Fredrik Södertun
fredrik.sodertun@slottshagskyrkan.se
0733-38 98 56
Församlingens ordförande är 
Magnus Franzén 0704-50 90 30.

Vår expedition är bemannad enligt ovan. 
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

Söndag 4 juni
Gudstjänst 10:00

Manus Franzén predikar

Söndag 11 juni
Gudstjänst 10:00

Fredrik Södertun predikar

Söndag 18 juni
Gudstjänst 10:00

Fredrik Södertun predikar

Söndag 25 juni
Ingen gudstjänst i Slottshagskyrkan. 

Vi ses i Rosengårdskyrkan
Gudstjänst OBS! kl17:00

Söndag 2 juli
Gudstjänst 10:00

I Slottshagskyrkan tillsammans 
med Rosengårdskyrkan 

Söndag 9 juli
Ingen gudstjänst i Slottshagskyrkan. 

Vi firar i Rosengårdskyrkan
Gudstjänst kl 10:00

Söndag 16 juli
Gudstjänst 10:00

I Slottshagskyrkan tillsammans 
med Rosengårdskyrkan

 
Söndag 23 juli

Ingen gudstjänst i Slottshagskyrkan. 
Vi firar i Rosengårdskyrkan

Gudstjänst 10:00

Söndag 30 juli
Gudstjänst 10:00

Fredrik Södertun predikar i 
Slottshagskyrkan. Vi firar 

tillsammans med Rosengårdskyrkan

Söndag 6 augusti
Gudstjänst 10:00

Lars Dalesjö predikar

Söndag 13 augusti
Gudstjänst 10:00

Fredrik Södertun predikar i 
Slottshagskyrkan. Vi firar 

tillsammans med Rosengårdskyrkan 

Söndag 20 augusti
Gudstjänst 10:00

Fredrik Södertun predikar
Församlingsmöte kl 13:00

Söndag 27 august
Gudstjänst 10:00

Tomas Wennerhult predikar

Söndag 3 september
Gudstjänst 11:00

Fredrik Södertun predikar

Söndag 10 september
Gudstjänst 11:00

Fredrik Södertun predikar

Söndagen 17 september
Gudstjänst 11:00

Rolf Hamark predikar

Gåva
Ge din gåva till församlingen 

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

Vi har alltid kyrkkaffe 
efter våra söndags-

gudstjänster!
Alla är välkomna!

Expeditionen 
är bemannad onsdagar

 kl. 9-12 under sommaren.
Församlingens pastor 
Fredrik Södertun är i 
sommar ledig 23 juni 

till 28 juli.


