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L I V E T

SOUL CHILDREN
Sångglädje och 

gemenskap

SPRÅKCAFÈ
Där kvinnor 
möter kvinnor

EN STJÄRNA 
LYSER SÅ KLART

Andakt

Nu i den heliga timman ser vi mot himlens 
höjd, och vi hör klockorna klinga, känner vart 
hjärtas fröjd. Änglarna ger oss hopp och tro, 
sjunger om fred på vår jord. Den som Gud 
aldrig övergav, en stjärna lyser så klar.



ANDAKT

L juset lyser i mörkret och 
mörkret har inte övervun-
nit det. Orden från Johan-
nesprologen kommer alltid 
särskilt till mig under den 

här mörka årstiden. 

När hösten närmar sig sitt slut och ad-
vent, julen och den till känslan långa 
vintern står för dörren blir mörkret 
mer och mer påtagligt. Vi sluter jack-
orna tätare om oss, kanske drar vi oss 
från att gå ut i snålblåst och duggregn 
och frånvaron av ljus får många av oss 
att bli lite mer dämpade i sinnet. Men 
så händer något, det tänds ljus i varje 
fönster. Träden kläs i slingor av lampor 
och badar i ljus. Det är något på gång.  
Ljusen tänds inte bara i fönster och i 
träd, även i människors ögon tänds ett 
ljus, en strimma av hopp och längtan 

efter något som ska komma. Jag tror 
inte det är en slump att det är under 
den mörkaste tiden på året vi firar ljus-
aste högtiden, då hoppet, tron och kär-
leken föds. Då självaste ljuset föds och 
kommer in i världen in i våra liv och 
skapar just tro hopp och kärlek mel-
lan människor. Orden att ljuset lyser i 
mörkret blir som tydligast under den 
här tiden på året. 

Vi erbjuds nu den här tiden att ta emot 
ljuset och låta det bli en del av oss 
var och en och tillsammans. Vi får en 
möjlighet att visa att mörkret inte kan 
övervinna ljuset. Det är en tid av giv-
mildhet och extra omtanke om varan-
dra. Ljuset kommer till oss och vi väljer 
vad vi gör med det. Det är genom oss 
ljuset kan vandra vidare och stråla ut i 
vår värld. Så vi kan manifestera orden 

att mörkret inte har övervunnit ljuset, 
genom att vi inte låter det göra det. 
Tillsammans får vi under den här tiden 
komma varandra nära och passa på att 
ta del av sånger, psalmer och budskap i 
Gudstjänster i en gemenskap som talar 
om änglahären som sjunger av glädje 
över barnet, ljuset och kärleken som 
kommer till oss.

Det ger oss hopp och tro. Gud överger 
aldrig världen och oss, ljuset lyser i 
mörkret och mörkret har inte övervun-
nit det. 

En stjärna lyser så klar

/Pastor Fredrik Södertun

.  Forts på nästa sid...

Nu i den heliga timman ser vi mot himlens höjd, 
och vi hör klockorna klinga, känner vart hjärtas 
fröjd. Änglarna ger oss hopp och tro, sjunger om 
fred på vår jord. Den som Gud aldrig övergav, 
en stjärna lyser så klar.



Nytt & Angeläget

Det är tisdag kväll i Rosen-
gårdskyrkan och hjälpledaren 
Nelly ställer sig i Ninja-
position på den mjuka mat-
tan. Ungdomarna runt om intar 
samma hållning och så mjukar 
man upp sig i en övning som 
tränar balans och fokusering. 
Soul Children har körövning.
Så sätter sig Malin vid pia-
not och drar igång den musi-
kaliska uppvärmningen. 

Man hoppar och sjunger som ping-
pongbollar varvat med en låt där man 
uttrycker glädje över att se varandra. 
Ungdomarna turas om att trumma på 
cajunen medan den afrikanska sången 
fyller kyrkan. 

Den här tisdagen övar man inför 
andra advent och dansen på podiet 
upprepas tills alla är nöjda. En Avicilåt 
ljuder i högtalarna och det är dags för 
avslutning med andakt. Ungdomarna 

uttrycker med kritor och papper vad 
de tänker på när de föreställer sig Gud. 
De tänder var sitt ljus och får om de 
vill nämna något de funderar på eller 
vill tacka för. Körövningen är slut för 
dagen.

Varje tisdag mellan 16.30 och 17.30 
övar Soul Children i Rosengårdskyr-
kan under ledning av Malin Olofsson. 
Deltagarna är mellan tio och sexton år. 
Det sjungs pop, gospel, soul och en del 
annat. Det är mycket rörelse och dans, 
en aktiv sångövning där hela kroppen 
är med.  

Soul Children startade i Chicago men 
finns i både Norge och Sverige. Sång-
glädje och gemenskap där Gud är i 
centrum är ledord för Soul Children. 
Följ ”Helsingborg Soul Children” på 
Facebook eller maila malin@rosen-
gardskyrkan.se om Du vill ha mer 
information. 

/Agneta Boström

En grupp kvinnor har tagit 
initiativ till ett språk-
café där kvinnor möter 
kvinnor. Ett tillfälle där 
kvinnor med olika erfaren-
heter och bakgrund träf-
fas och finner ett utbyte. 
Ambitionen är att det ska 
bli 1-2 gånger i månaden.

Innehållet kan handla om att vara 
kvinna i Sverige och i andra länder, 
skola och utbildning i Sverige och 
kvinnohälsovård. Förslagen på 
tema är många men det är de som 
träffas som är med och påverkar 
innehållet.

Första träffen sker söndagen den 
26 januari 2020 kl. 13-15. Platsen är 
Kärnpunkten på Nedre Långvin-
kelsgatan 26 i Helsingborg. Under 
träffen blir det fika.

Vill du ha mer information eller 
anmäla dig själv och kanske en 
väninna – kontakta Helene Fran-
zén 0706-44 05 62 (svenska och 
engelska) eller Azra Khalili 0762-51 
80 81 (svenska, arabiska, persiska 
och kurdiska).

Församling- 
och årsmöte
Församlingsmöten och års-
möte. Styrelsen föreslår 
att vi håller årsmöte 
2020 den 1 mars.

När det gäller församlingens 
stadgar och församlingsordning 
kommer styrelsen att mejla ut 
sitt förslag i början av december. 
Samma förslag presenteras på för-
samlingsmötet 15 december. 
Om församlingsmötet bekräftar 
styrelsens förslag hålls ett första 
beslut om nya stadgar och för-
samlingsordning på ett försam-
lingsmöte den 26 januari och ett 
andra beslut på årsmötet den 1 
mars.

Soul Children

Nytt språk-
café i januari



15 december kl 11–12
Gudstjänst med alla åldrar
Fredrik Södertun predikar

15 december kl 17–18
Julkonsert tillsammans 
med Rosengårdskyrkan

 i Rosengårdskyrkan

22 december kl 11–12
Gudstjänst

Sara Sjölander predikar, 
Lena Carlsvärd & Mina Fred sjunger

24 december kl 11-12
Julkrubbegudstjänst

Fredrik Södertun, Elisabeth Falk 
& Hanna Forsberg

29 december kl 11–12
Gudstjänst

1 januari kl 11–12
Nyårsmässa i GA-kyrkan 

Robert Södertun
Ekumeniskt lovsångsband

5 januari 2020 kl 11–12
Gudstjänst

12 januari kl 11–12
Gudstjänst, predikan Fredrik Södertun

19 januari kl 11–12
Gudstjänst, predikan Daniel Svensson

21 januari kl 14
RPG:s årsmöte

26 januari kl 11–12
Gudstjänst med alla åldrar, 

Predikan Fredrik Södertun och musik, 
Elisabeth Falk och Hanna Forsberg

2 februari kl 11–12
Gudstjänst, predikan Fredrik Södertun

9 februari kl 11–12
Gudstjänst

16 februari kl 11–12
Gudstjänst, predikan Fredrik Södertun

23 februari kl 11–12
Gudstjänst

1 mars kl 11–12
Gudstjänst, predikan Fredrik Södertun

Församlingens årsmöte kl 13

A L M A N A C K A N
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Vår expedition är bemannad förmiddagarna. 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

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

Agneta Boström Fredrik Södertun och Hanseric Orre. Hör av dig till Heléne med synpunkter och idéer om innehållet.

PROGRAMPUNKTER  15 DECEMBER -  1  MARS

”Bön inför 
Gudstjänst

En halvtimme innan Gudstjänst finns det 
möjlighet att samlas tillsammans för att 
be, i kärnrummet/fröhuset.

Be för Gudstjänsten och de 
människor som kommer dit.

Be för vår församling
Be för vår stad
Be för vår värld

Vårt arbete i församlingen och vår tro bärs 
av bön. Kom och dela vår bönegemenskap.”


