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 Information om l ivet  i  Slottshagskyrkan i  Helsingborg

i vet inte exakt när Helsingborgs Baptistförsamling bildas, men vi 
vet att det sker i Martin och Hanna  Åkerdahls hem på Prästga-
tan 23 i Helsingborg. Vid ett tillfälle under hösten 1861, då man 
samlas till brödsbrytelse yttrar Martin: ”då vi ha så långt till Broby, 
föreslår jag att vi som bo här förena oss till en gemensam försam-
ling”. Sagt och gjort, utan någon speciell ceremoni antecknar sig 
nio personer som medlemmar i den nya församlingen,V

Slottshagskyrkan – 120 år gammal.

Forts nästa sida...



Regnet piskar på rutan när bilen far iväg på fredagskvällen med 
sikte på Sörgården vid Eket. Det är höst och gummistövlarna 
är nerpackade tillsammans med regnkappa och innetofflor. Vi 
är på väg till en församlingshelg för alla åldrar – yngst är drygt 
två år och äldst är över åttio. Vi är ett femtiotal som träffas och 
sängplatserna är fyllda på Svenska kyrkans gård.

Kvällen börjar bra med tacos som alla gillar. När det är dags för 
lägerbål runt öppna spisen är humöret på topp. Barnen tränger 

ihop sig på golvet och lyssnar spänt på sketchen som Daniel 
och Fredrik spelar. Jublet är stort när Daniel oväntat får iskallt 
vatten innanför mysbrallorna. Vi lär oss att applådera som 
pingviner och på barskt norrländskt manér. Sång och aftonbön 
avslutar lägerbålet innan det är dags för kvällsfika.

Jag delar rum med en god vän som slocknar efter en arbetsfylld 
vecka. Efter en timme klarvaken i sängen smyger jag nerför 
trappan med en bok i handen. Jag hör röster från soffhörnet och 
inser att det inte bara är jag som inte kan sova. Så hamnar jag 
mitt i ett härligt samtal om vardagens problem, om relationer 
och barndomsminnen, om tro och tillhörighet. Småbarnsmam-
morna drar sig så småningom till sina rum och jag släcker lam-
porna på nedervåningen. Boken får jag läsa en annan gång.
Frukosten har lite flytande tider men så småningom har alla fått 

i vet inte exakt när Helsingborgs Baptistförsamling bildas, 
men vi vet att det sker i Martin och Hanna  Åkerdahls hem 
på Prästgatan 23 i Helsingborg. Vid ett tillfälle under hösten 
1861, då man samlas till brödsbrytelse yttrar Martin: ”då vi ha 
så långt till Broby, föreslår jag att vi som bo här förena oss till 
en gemensam församling”. Sagt och gjort, utan någon speciell 
ceremoni antecknar sig nio personer som medlemmar i den nya 
församlingen,

De första åren 1861-1868 beskrivs med ”sakta framgång” upp 
till 27 medlemmar. De ekonomiska medlen under denna tid är 
starkt begränsade, 1866 t ex är inkomsterna 5:24 med 4:69 i kas-
sabehållning.  1872 har antalet medlemmar sjunkit till 18. År 1878 
kommer den irländska lorden Granville Radstock på besök och 
det utbryter väckelse. 14 personer döps. Doprekord sätts 1882 
med 49 personer, året därefter döps 33 st. Dock tvingas försam-
lingen utesluta 47 medlemmar de två påföljande åren, det är 
lärostrider och ”skenheligt tal om klädedräkt” och upproriskhet 

mot församlingens föreståndare som är orsaker.
Det kommer att dröja 24 år innan församlingsmöten börjar 
protokollföras efter en yrkan från församlingen!  Det kommer 
att dröja 30 år innan församlingen kallar sin första pastor, Ernst 
Hallgren från Alexandria, Minneapolis. Det kommer att dröja 36 
år innan Tabernaklet byggs 1897, samma år som GA-kyrkan och 
Rådhuset uppförs i Helsingborg. Under dessa år byter försam-
lingen bostad 11 (!) gånger. När snickare Åkerdahl emigrerar till 
Amerika tvingas man hyra lägenheter och samlingssalar samt 
ibland låna  rum hos medlemmar. Det är ofta heta diskussioner 
om var församlingen skall ha sina samlingar. Fridsstörare kunde 
komma in i lokalerna eller stå utanför och kasta sten och smuts 
på mötesbesökarna. Församlingen blir även avhyst från en lä-
genhet på Hästmöllegränd då andra hyresgäster ”fann baptister-
nas sammankomster alltför störande”. 

Trots detta är verksamheten omfattande. Plantskolan (namnet 
på söndagsskolan) startar 1874 med 20 barn för att redan 1877 
innehålla 160 barn och 14 lärare! Så följer en period av lägre 
barnantal för att 1897 räkna 275 barn med 20 lärare!! Samma år 
är medlemsantalet 131 personer.  1874 startar Mödraföreningen, 
senare kallad Dorkas med uppgift att arbeta för församlingens 
löpande utgifter samt Jungfruföreningen - föreningen ” A.M”- 
(avslöja den förkortningen om ni kan…) som hade som sin första 
uppgift att insamla medel till en orgel. 1894 bildas Ungdomsför-
eningen med uppgift att verka för ”dels inre uppbyggelse och 
dels välgörenhetsverksamhet”.  Från 1869 och några år framåt 
pågår vardagsskola, antalet barn är dock ringa.                                                                                         
I augusti 1889 sänder byggmästare Nathan Persson i Göteborg 
(född och döpt i Helsingborg) 100 kr till församlingen med en 
uttrycklig önskan om att dessa medel skall avsättas för att bygga 
ett ”eget gudstjänsthus för församlingen”. Samma år insamlas yt-
terligare 12 kr 50 öre. 1894 har 1105:79 kr insamlats i byggnads-
fonden vilket överlämnas till den nybildade byggnadssällskapet 
”Upplysning och Sedlighet”. Tre år senare har siffran stigit 
till 13.741 och i mars 1897 inköps tomten på Nedre Långvin-
kelsgatan 26 för 1.900 kr. Marken där kyrkan uppföres ägs av 
hattmakare Martin Theodor Eek. Eek har sin butik utåt gatan 
och Tabernaklet byggs inne på gården där Eek haft sin verkstad. 
Den 28 november samma år kan så invigningshögtid hållas av 
Tabernaklet, med endast en skuld på 5.000 kr! 

Utlägg för hyra av lokaler under dessa år rörde sig om 9.530 kr. 
Under de 37 åren har 48.328 kr insamlats varav 26.924 under de 
sista fyra(!) åren.
År 1900 räknar församlingen 146 medlemmar, ”visserligen det 
högsta antal, som något år tillhört församlingen, men det är 
mina bröder, en allt för låg siffra i ett så folkrikt samhälle” skri-
ver pastor Erik Berg år 1900 i församlingens årsberättelse. 
Vill du läsa mera, fråga efter Slottshagskyrkans 150 år Jubi-
leumsskrift!

 Lennarth Nilsson

Forts från sid 1

Forts nästa sida...

Gemenskapshelg 
på Sörgården



Ett nytt musikprojekt i 
Slottshagskyrkan tillsammans 
med Rosengårdskyrkan 
Hoppas att ni är sugna, för det är vi!
Temat är: Heal the world 
– en musikgudstjänst med bl. a. musik av Michael Jackson. 
Temat är också länkat till kyrkornas “globala veckan” 
som går av stapeln samtidigt.
I Slottis:  24 november kl. 19 (Kryptan special)   
samt 26 november kl. 11 (gudstjänst)

sig något till livs och aktiviteterna drar igång. Barnen samlas för sig och får 
fundera över hur bibeln kom till och varför de fyra evangelierna är olika 
fast de alla berättar om Jesus. Så koncentrerar de sig på Markus innan de 
tillverkar en bokrulle som ska växa lite varje söndag med material som de 
arbetar med. 

Vi vuxna studerar också evangelisten Markus. I Equmeniakyrkan, som 
Slottshagskyrkan tillhör, har man utlyst ett år med Markus. Vår pastor 
Fredrik guidar oss genom första kapitlet och vi lär oss olika sätt, olika 
vinklingar att läsa bibeln på. I första kapitlet läser vi bl a om hur några av 
lärjungarna kallas att lämna sina nät och följa Jesus. Vad säger texten oss i 
dag, i vår tid? Att försöka att förstå och tolka bibeln tillsammans ger många 
nya tankar. Det är så intressant att några har svårt att ta lunchpaus.

Efter en härlig lunch drar eftermiddagsaktiviteterna igång då alla åldrar är 
med. Det finns ett stort antal uppdrag som ska genomföras med gemen-
samma krafter. Det handlar om att rita något, att genomföra ett byggnads-
verk, att skriva och framföra en sång och mycket annat. Varje grupp har 
fått en summa ”pengar” och man kan gå till handelsmannen Nisse och 
köpa det som behövs och som inte går att hitta i naturen.  Kreativitet och 
samarbete belönas och den grupp som lyckats bäst och som dessutom har 
flest pengar kvar när lektiden är slut har förstås vunnit.

Gemenskap, skogspromenader, lek, förtroliga samtal och mat för själen 
präglar helgen och nöjda lägerdeltagare åker hem med fina minnen och 
fördjupade relationer.   

Agneta Boström

Språkcafé i 
Slottshagskyrkan
-Vad är motsatsen till söt?   -Sur? Ful?

-Den som är kry är den fin, frisk,  
fri eller flitig?  -Frisk kanske? 

Det är tisdag kväll och språkcafé i Slotts-
hagskyrkan. Runt fikabordet finns fem 
utlandsfödda med olika tid och bakgrund 
i Sverige. Sana är pensionär och har bott 
i Sverige några år men har fortfarande 
mycket att lära sig om svenska språket. 
Bilal, som har fått uppehållstillstånd, har 
med sig en pärm med sina examenspapper 
från sitt hemland, intyg från olika längre 
eller kortare vikariatsjobb. Han är stolt och 
glad över sin första lite längre anställning. 
Som ekonom bidrar han med sina kunska-
per på en vårdcentral.

-Hur fick du det jobbet?

-Jag kom dit som patient och då passade jag 
på att fråga om jag kunde få en praoplats.
Bilal ler nöjt och vi andra lyckönskar honom 
till framgången på arbetsmarknaden. Kaf-
fet har en strykande åtgång och allvar och 
skämt blandas kring bordet. 

-Jag fångar frisk nere på piren.  
Många varje dag. 

Det är Sobhan som berättar och vi får oss 
ett gott skratt. Margareta, som är pedagog, 
har tagit med sig material som illustrerar 
prepositioner. En låda står på bordet och en 
liten katt ska placeras bakom, framför, över, 
vid sidan om eller i asken. Vi är ”lärartäta” 
den här kvällen och våra elever får privat-
undervisning och hjälp med att skriva en 
kort berättelse om sig själv och sin familj. 
Alla läser upp sina texter och får feedback 
från hela gruppen. Azra har lärt sig många 
nya ord och fungerar ibland som tolk åt 
Sobhan och Yasin. Sana, som kommer från 
Irak kan kommunicera lite med Asra från 
Iran på hennes språk och förklara det vi an-
dra inte lyckas med. Ibland tar vi mobilerna 
till hjälp men man kan inte helt lita på att 
översättningarna fungerar. Det kan bli helt 
fel och munterheten hörs från bikuporna 
runt bordet.

Varje tisdag kl. 19.00 är det språkcafé i 
Slottis och våra hemgrupper turas om med 
att hjälpa våra nyanlända att hitta rätt i den 
svenska grammatikdjungeln. Vi avslutar 
vår kväll med att sjunga tillsammans innan 
vi skiljs åt. Vem som helst är välkom-
men att vara med på tisdagskvällarna. Du 
med!  

Agneta Boström

Församlingens vision har nu 
uppdaterats och finns på hemsidan 

www.slottshagskyrkan.se under 
rubriken ”Om oss”.
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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.

Vi tar gärna emot din 
gåva till församlingen på 

bankgiro 5043-6328

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 öppen 9-12 på måndagar, 
onsdagar och torsdagar.
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 1 oktober
10.30 Bön i Fröhuset

11.00 Gudstjänst med nattvard – 
Magnus Franzén predikar 

Tisdag 3 oktober
14.00 RPG-Tisdagsträffen; 

en samling för alla daglediga.
”Från läsarsånger till Country”. 

Jard Samuelsson spelar 
dragspel och sjunger
Plats: Pingstkyrkan

Söndag 8 oktober
10.30 Bön i Fröhuset
11.00 Gudstjänst – 

Fredrik Södertun predikar.
Församlingsmöte 13.00.

Fredag 13 oktober
20.00 Café Kryptan

Söndag 15 oktober
10.30 Bön i Fröhuset

11.00 Gudstjänst 
– Lars Dalesjö predikar

Tisdag 17 oktober
14.00 RPG-Tisdagsträffen; 

en samling för alla daglediga.
”Luther lever – 1517 och 2017”. 

Kyrkoherde Gudrun Erlanson
Plats: Pingstkyrkan

Söndag 22 oktober
10.30 Bön i Fröhuset

11.00 Gudstjänst med alla åldrar – 
Fredrik Södertun predikar. Barnkör

Fredag 27 oktober
20.00 Café Kryptan

Söndag 29 oktober – obs! Vintertid
10.30 Bön i Fröhuset

11.00 Gudstjänst 
– Fredrik Södertun predikar

Tisdag 31 oktober
14.00 RPG-Tisdagsträffen; 

en samling för alla daglediga.
”Musikquiz”. Frågesport. 

RPG-kören med flera.
Plats: Slottshagskyrkan

Söndag 5 november
10.30 Bön i Fröhuset

11.00 Gudstjänst med nattvard 
– Fredrik Södertun predikar

Söndag 12 november
10.30 Bön i Fröhuset
11.00 Gudstjänst – 

Tomas Wennerhult predikar. 
Gospelkören sjunger.

Tisdag 14 november
14.00 RPG-Tisdagsträffen; 

en samling för alla daglediga.
”Abrahams barn”. Linnéa Hahn, 
Lund, ordförande i föreningen 

Abrahams barn i Skåne håller föredrag 
om judendom, kristendom och islam.

Plats: Rosengårdskyrkan

Söndag 19 november
10.30 Bön i Fröhuset

11.00 Gudstjänst 
– Fredrik Södertun predikar

Fredag 24 november 
kl. 19 Kryptan special 

- se separat notis

Söndag 26 november
10.30 Bön i Fröhuset

11.00 Gudstjänst på temat 
”Heal the world” 

– Fredrik Södertun predikar. 
Se separat notis.

 
Tisdag 28 november

14.00 RPG-Tisdagsträffen; 
en samling för alla daglediga.

”Vad är Erikshjälpen?”. 
Totto Renstig berättar.
Plats: Slottshagskyrkan

Söndag 3 december
1:a Advent. 10.30 Bön i Fröhuset

11.00 Gudstjänst 
– Fredrik Södertun predikar. Kör

Gåva
Ge din gåva till församlingen 

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


