Program sommaren 2018

Vuxen & diakoni, barn & familj

Aktiviteter och verksamheter för vuxen,
diakoni, barn och familj.

Produktion
Helsingborgs pastorat
Kommunikationsenheten
kommunikation.helsingborg@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/helsingborg
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Livet är ett livslångt lärande. Den dag man tror sig vara färdig med att lära
sig, då är det verkligen dags att tänka om. Som människor blir vi aldrig färdiga. Vi går igenom olika skeden i livet, vid olika tidpunkter i livet. Frågorna
kring livet kan belysas utifrån det bibliska perspektivet, och i samtal med
varandra.
I våra samtalsgrupper och träffar har du möjlighet att delta utifrån ditt liv
och dina tankar. Du kan vända dig till oss inom Svenska kyrkan oavsett om
du är medlem eller inte, och oberoende av tro och livsåskådning.
Här hittar du sommarens program runt om i våra kyrkor i Helsingborg. Kanske finns det något som passar just dig och ditt skede i livet.
Vårt musikprogram presenteras i en egen trycksak och vill du se vårt utbud
i sin helhet är du välkommen att besöka vår webbplats:
svenskakyrkan.se/helsingborg.
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Sommargudstjänster
Sinnesromässa Svenska kyrkan Söder

Välkommen till en stilla mässa med utrymme för reflektion kring ett tema,
bön, tystnad, ljuständning och musik. För att veta dagens tema, följ oss på Facebook: facebook.com/sinnesroGA/ eller hämta schema i kyrkan.
Tid: Torsdagar klockan 18:30, inleds med gratis kaffe/te från klockan 17:30.
Plats: Svenska kyrkan Söder, Södergatan 39
Mer information: Sofija Pedersen Videke 042-18 90 32, sofija.pedersen.videke@
svenskakyrkan.se

Eftermiddagsmusik och café i det gröna Raus kyrka

Midsommarnätternas dämpande ljus – en musikalisk bukett av sommarens färger
och dofter. Magnus Wittgren, sång, Gunilla Björklund, piano och Cecilia Karlén, präst
Vi lyssnar till musik i den medeltida vackra kyrkan och därefter njuter vi av kaffe och
jordgubbstårta i det gröna! Buss avgår från:
Elinebergsskyrkan kl. 14:15
Kielergatan 25 kl 14:30
Ättekullaskolan kl 14:45
Tid: 20 juni klockan 15.00 (observera tiderna för buss ovan)
Plats: Raus kyrka, Kyrkvägen 1
Pris: Frivillig gåva till Gatubarnen i Filippinerna
Mer information: Cecilia Karlén tel 042-18 90

Middagsandakt & midsommarlunch Elinebergskyrkan

Vi delar en stunds gemenskap kring midsommarbordet. Anmälan senast fredag 15
juni till expeditionen på telefon 18 90 04.
Tid: torsdag 21 juni klockan 12:00
Plats: Elinebergskyrkan, Elinebergsvägen 13
Pris: 50 kronor
Mer information: Margareta Holmström tel 042- 18 90 69

Du är mer värd än

guld

Vi ses väl under SM-veckan 2-8 juli i
Helsingborg? Vi kommer att vara där.
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Eftermiddagsmusik och café i det gröna Raus kyrka

Äppelträd och päronträd - Marie Nanor och Joachim Olsson väljer somriga romanser
ur den rika svenska sångskatten. Vi lyssnar till musik i den medeltida vackra kyrkan
och därefter njuter vi av kaffe och hallontårta i det gröna! Buss avgår från:
Elinebergskyrkan kl 14:15
Kielergatan 25 kl 14:30,
Ättekullaskolan kl 14:45
Tid: onsdag 8 augusti kl 15:00 (observera tiderna för bussen ovan)
Plats: Raus kyrka, Kyrkvägen 1
Pris: Frivillig gåva till Gatubarnen i Filippinerna
Mer information: Cecilia Karlén, telefon 042-18 90 35

Morgonbön/Café Adolfsbergskyrkan

Vi startar med morgonbön, sedan äter vi frukost tillsammans.
Tid: Alla tisdagar året runt, ej helgdagar, kl. 9.00
Plats: Adolfsbergskyrkan, Södra Hunnetorpsvägen 47
Pris: Frukosten kostar 10 kr
Mer information: församlingsexpeditionen 042-18 90 03

Sommarmusik Adolfsbergskyrkan

Under ett antal onsdagar kan du njuta av musik med fika i Adolfsbergskyrkan. För
information om vilka konserter och musiker som kommer de olika dagarna, se vårt
musikprogram.
Tid: 6 juni, 13 juni, 20 juni kl. 19:00
Plats: Adolfsbergskyrkan, Södra Hunnetorpsvägen 47
Mer information: Ilze Stala Stegö, 042 – 18 90 83
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Mötesplatser
Sommarcafé Den Gode Herdens kyrka
Vi träffas i trädgården för kaffe kaka och gemenskap.

Tid: tisdagar klockan 13:30-15:00, 19/6-14/8
Plats: Den Gode Herdens kyrka, Blåkullagatan 7
Pris: Kaffe/saft och kaffebröd 20 kronor
Mer information: församlingsexpeditionen 042-18 90 05,
susanne.revtorp@svenskakyrkan.se.

Grillkvällar Den Gode Herdens kyrka

Vi samlas i trädgården för att grilla. Efter grillning dricker vi kaffe och någon gång
löser vi ett Quiz eller tävlar.
Tid: onsdagar 20 juni - 15 augusti kl. 18:00-20:00
Plats: Den Gode Herdens kyrka, Blåkullagatan 7
Pris: Hamburgare 20 kronor styck
Mer information: Församlingsexpeditionen 042-189005 susanne.revtorp@
svenskakyrkan.se.

Glasscafé S:t Olofs kyrka

Kom och dela gemenskap, musik och glädje under ett antal onsdagar i sommar.
Glasscafét öppnar 18:30 och konserten börjar 19:00. För information om vilka konsert och musiker som kommer de olika dagarna, se vårt musikprogram.
Tid: 4 juli, 11 juli, 18 juli, 25 juli
Plats: St Olofs kyrka, Jönköpingsgatan
Mer information: Eva Holmgren, 042 – 18 90 84

Sommarcafé - Ättekulla

Kom och dela det goda samtalet och gemenskap runt kaffebordet.
Tid: tisdag 26 juni kl 14:00
Plats: Ättekulla, Bärnstensgatan 22
Pris: 20 kronor
Mer information: Margareta Holmström telefon 042 18 90 69
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Sommarcafé Raus församlingsgård

Kom och dela det goda samtalet och gemenskap runt kaffebordet.
Tid: onsdag 4 juli klockan 14.00
Plats: Raus församlingsgård, Kielergatan 25
Pris: 20 kronor
Mer information: Margareta Holmström telefon 042-18 90 69

Sommarcafé Elinebergskyrkan

Kom och dela det goda samtalet och gemenskap runt kaffebordet.
Tid: onsdag 11 juli kl 14.00
Plats: Elinebergskyrkan, Elinebergsvägen 13
Pris: 20 kronor
Mer information: Margareta Holmström, diakon, telefon 042-18 90 69

Vi odlar för Guds skull Den Gode Herdens kyrka

Blommorna på altaret och på kyrktorget kommer under större delen av året från
vår egen trädgård. Kom och var med och odla eller arrangera blommor. Under kaffet
samtalar vi också om temat inför söndagens gudstjänst och lär oss gudstjänstens
många olika språk.
Tid: Fredagar hela sommaren kl 10.00-11.30
Plats: Trädgården och kyrktorget i Den Gode Herdens kyrka, Blåkullagatan 7
Mer information: Diakon Annika Westerlund tel 042-189070 annika.westerlund@
svenskakyrkan.se.

Pilgrimsvandring Den Gode Herdens kyrka

Vi vandrar med Frälsarkransen och livets pärlor, från Domsten till Helsingborg. Vandringen är ca 11 km lång och vi går i lugn takt.
Tid och plats: lördag 16/6 Vi samlas kl 9:30 på Knutpunkten vid Pressbyrån och åker
kollektivt till Domsten.
Pris: Vandringsdagen är kostnadsfri men du betalar själv resan till Domsten med
kollektivtrafiken.
Mer information: Anmälan till Diakon Thomas Bengtsson 042-189071 thomas.
bengtsson@svenskakyrkan.se
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Ut i det fria Svenska kyrkan Söder

Samling och bön i foajén på Svenska kyrkan Söder, därefter promenad. Den som vill
äter lunch med gruppen. Aktiviteten pågår året runt, ej helgdagar.
Tid: Fredagar kl 11:00
Plats: Vi utgår från Svenska kyrkan Söder, Södergatan 39
Pris: Ev. kostnad för lunch
Mer information: Pia Larsson 042- 18 90 74, pia.larsson@svenskakyrkan.se

Har du förlorat din livskamrat?

Att leva vidare då ens livskamrat dött är svårt. I sorgen kan det vara skönt att få
dela det man upplevt och känner med andra i liknande situation. Därför vill vi ge
dig möjlighet att vara med i en samtalsgrupp som vi kallar ”Leva vidare”. Vi möts
vid 5 tillfällen och samtalen följer en modell med olika tema för varje träff.
Gustav Adolfs församling med start i september
kontakt: Carina Sandman Andersson
tel. 042-18 90 67 mejl carina.sandmanandersson@svenskakyrkan.se
Raus församling med start i oktober,
kontakt: Margareta Holmström
tel. 18 90 69 mejl margareta.holmstrom@svenskakyrkan.se
Maria församling med start i november,
kontakt: Anette Wiklund
tel. 18 90 64 mejl anette.wiklund@svenskakyrkan.se
Filborna församling
kontakt: Thomas Bengtsson
tel. 18 90 71 mejl thomas.bengtsson@svenskakyrkan.se

Sorgegrupp för unga vuxna
Vi vänder oss till dig som är ung vuxen
och har mist en närstående.
Kontakta Jessica Nordqvist,
studentpräst på telefon 042-18 90 45
eller mejl jessica.g.nordqvist@svenskakyrkan.se
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Utflykter
Utflykt till Norra Rörums kyrka och Åkersberg

Maria församling välkomnar dig med på sommarutfärd då vi bland annat får en
guidning av Norra Rörums kyrka och en presentation om stiftgårdens verksamhet.
Vi dricker kaffe på Åkersberg.
Tid: 13 juni, avresa klockan 13:00, hemkomst ca 18:00
Plats: Start från S:t Anna kyrka, Johan Banérs gata 65
Pris: 200 kronor (betalas på Maria församlingsexpedition, Södra Storgatan 20-22
onsdagar kl. 14-16)
Mer information: Inga-lill Karlsson, telefon 042-18 90 27

Utflykt till Löderup, Backåkra och Ystad

Vi besöker Löderups strandbad där vi äter lunch. En guidning av Dag Hammarskölds
Backåkra och besök med visning av klostret i Ystad. Vi har också möjlighet att se på
rosariet och pionträdgården.
Tid: 25 juli avresa klockan 10:00, hemkomst ca 19:00
Plats: Start från S:t Anna kyrka, Johan Banérs gata 65
Pris: 300 kronor (betalas på Maria församlingsexpedition, Södra Storgatan 20-22
onsdagar kl. 14-16)
Mer information: Inga-lill Karlsson, telefon 042-18 90 27

Älgsafari

Vi åker på älgsafari och under dagen dricker vi kaffe och äter våfflor. Vi får en guidning av Skånes Fagerhults kyrka.
Tid: 29 augusti avresa klockan 13:00, hemkomst ca 18:00
Plats: Start från S:t Anna kyrka, Johan Banérs gata 65
Pris: 200 kronor (betalas på Maria församlingsexpedition, Södra Storgatan 20-22
onsdagar kl. 14-16)
Mer information: Inga-lill Karlsson, telefon 042-18 90 27

9

Barn och familj - öppen förskola

Öppen förskola S:t Olofs kyrka
Tid:
Öppet vecka: 24 samt 27-30.
Måndagar och torsdagar kl 9.00-11.30
Plats: S:t Olofs kyrka, Jönköpingsgatan 23
Mer information: Ote Hesterskog 042-189130 och Sulle Axberg 042-189113.

Öppen förskola Raus församlingsgård
Tid:
Öppet: 4, 7, 11, 14, 18, juni kl. 9:00-12:00
Plats: Raus församlingsgård, Råå Kielergatan 25
Mer information: svenskakyrkan.se/helsingborg

Familjefest Raus församlingsgård
Tid: Den 17 juni har vi stor familjefest från 12.30-14.30 med korvgrillning, Lilla Vilda
teatern och gudstjänst där barnen får hjälpa till.
Anmälan gör du till mejl: frida.einarsson@svenskakyrkan.se
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Vill du bidra?
Ideell medarbetare i en församling?

Vi tänker att församlingen är en gemenskap där vi utgör varsin bit av en helhet. Vill du
göra en insats för en medmänniska, eller delta i någon av våra sociala projekt? Välkommen
att ta kontakt om du vill bidra, ge av din tid och din kunskap.
Gustav Adolfs församling
kontakt: Pia Larsson 042 18 90 74, pia.larsson@svenskakyrkan.se
Maria församling
kontakt: Tina Nordström 042-18 90 62, Michaela Tehagen 042- 18 90 63 eller Anette
Wiklund 042-18 90 64.
Filborna församling
kontakt: Annika Westerlund 042-18 90 70, Thomas Bengtsson 042-18 90 71.
Raus församling
kontakt: Lis Hamark 042-18 90 68, lis.hamark@svenskakyrkan.se

Maria församlings internationella grupp

Vår uppgift är att hålla uppe och öka det internationella engagemanget i församlingen genom
att följa upp fairtradearbetet, informera om Svenska kyrkans internationella arbete särskilt i
samband med de stora insamlingsperioderna, julkampanjen och fastekampanjen, att samla in
pengar och hjälpa människor ute i världen till en drägligare tillvaro. Barnbyn Hutano i Zimbabwe
är bl.a. församlingens ansvar. Vi välkomnar alla som vill och kan hjälpa till det internationella arbetet.
Kontakt: Gunilla Åkesson , telefon 042-12 36 67
gunilla.akesson5comhem.se eller Michaela Tehagen, telefon 042-18 90 63
michaela.tehagen@svenskakyrkan.se

Ideellt forums idédagar
Helsingborg 5-7 oktober 2018
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Varmt välkommen till Ideellt forums idédagar 2018 i Helsingborg!
För 15:e året i rad möts ideella, anställda och förtroendevalda medarbetare första helgen
i oktober för att dela erfarenheter, söka lärande och inspirera varandra. Syftet med
idédagarna är att lyfta och driva frågor om ideellt engagemang i Svenska kyrkan samt att
uppmuntra till möten och samtal mellan alla medarbetare i Svenska kyrkan.
Anmälan gör du på Ideellt forums webbplats: ideelltforum.se/idedagar
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Kontakt
Maria församling

Raus församling

Södra storgatan 22
Kyrkor:
S:ta Maria kyrka
S:ta Anna kyrka
S:t Andreas kyrka

Kielergatan 25
Kyrkor:
Raus kyrka
Allhelgonakyrkan
Elinebergskyrkan

Telefontid och expeditionstid:
Må, ti, to och fr kl 9.00-12.00
On 13.00-16.00
Tfn: 042-18 90 02
Mejl: maria.forsamling@svenskakyrkan.se

Telefontid och expeditionstid:
Må, ti, to och fr kl 09.00-12.00
On kl 13.00 - 16.00
Tfn: 042-18 90 04
Mejl: raus.forsamling@svenskakyrkan.se

Gustav adolfs församling

Filborna församling

Södergatan 39
Kyrkor:
Gustav Adolfs kyrka, S:t Olofs kyrka,
Adolfsbergs kyrka

Blåkullagatan 7
Kyrkor:
Den Gode Herdens kyrka

Expeditionstid:
27/6-2/8 Må, ti o to 10.00-12.00
Tfn: 042-18 90 03
Mejl: gustavadolf.forsamling.hbg@
svenskakyrkan.se

Församlingsexp. öppet: måndag, onsdag
Tfn: 042-18 90 05
Mejl:
filborna.forsamling@svenskakyrkan.se

SVENSKA KYRKAN HELSINGBORG

foto: jesper wahlström

Telefonväxel, vardagar mellan klockan 8:00-16:00.
Telefon 042-18 90 00 mejl: helsingborgs.pastorat@svenskakyrkan.se

när fotbollen blIr

lIvsviktig
För barn och ungdomar på flykt betyder
fotbollen glädje, gemenskap och hopp
i en värld av oro och utsatthet.

Din gåva ger livskraft.
SWISH 9001223 | PG 90 01 22-3 | BG 900-1223

