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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 höstens program runt om i våra kyrkor i Helsingborg (med
reservation för ändringar). Nästa program kommer till november.
Vårt musikprogram presenteras i en egen trycksak och vill du se vårt utbud
i sin helhet är du välkommen att besöka vår webbplats:
www.svenskakyrkan.se/helsingborg

Gustav Adolfs församling
Gudstjänster/Andakter
Middagsbön (ev. start till hösten, info kommer på vår webb)
En stund för tystnad, bön och bibelläsning.
Tid: Måndag – lördag, ej helgdagar, kl. 12-12.15
(Med förbehåll för att kyrkan är bokad till annat)
Plats: Gustav Adolfs kyrka, Carl Krooks gata
Kontakt: församlingsexpeditionen, 042 – 18 90 03
Sinnesromässa
Välkommen till en stilla mässa med utrymme för reflektion kring ett tema,
bön, tystnad, ljuständning och musik. För att ta del av dagens tema,
följ oss på Facebook: facebook.com/sinnesroGA/ eller hämta schema i kyrkan.
Tid: Alla torsdagar kl.18.30 inleds med gratis kaffe från kl.17.30
Plats: Gustav Adolfs kyrka, Carl Krooks gata
Kontakt: Sofija Pedersen Videke 042-18 90 32,
sofija.pedersen.videke@svenskakyrkan.se’
Taizemässa
Denna mässa har en enkel ordning med sånger från Taizé. Sångerna varvas med bön,
textläsning och tystnad. Taizétraditionen är att korta sånger, ofta hämtade från Bibeln, sjungs upprepade gånger. En stilla stund med delande av bröd och vin.
Tid: Onsdagar kl. 18.00 start 4 september
Plats: Adolfsbergskyrkan, S Hunnetorpsvägen 47
Kontakt: Mari Papadopoulou, 042- 18 90 19, mari.papadopoulou@svenskakyrkan.se

Mötesplatser
Café Andrum (ev. start till hösten, info kommer på vår webb)
Ett stilla rum i vardagen. Kom in och fika. Vi serverar rättvist och kravmärkt kaffe
och fikabröd.
Tid: Måndag-fredag
Plats: Gustav Adolfs kyrka, Carl Krooks gata.
Pris: Kaffe 5 kr.
Kontakt: Pia Larsson, 042-18 90 74, pia.larsson@svenskakyrkan.se
Morgonbön
Morgonbön i kyrkan.
Tid: tisdagar kl. 9.00
Plats: Sankt Olofs kyrka, Jönköpingsgatan 23
Kontakt: Björn Gustavsson, 042-18 90 30
Kulturcafé
Ett café med inslag av kultur. Alla är välkomna att bidra med musik, poesi, konst mm.
Tid: Måndagar, kl. 14.00–15.00, under perioden 2/9-9/12 (ej vecka 44, 28/10)
Plats: Gustav Adolfs församling Söder, Södergatan 39
Pris: Kaffe 5 kr.
Kontakt: Pia Larsson, 042-18 90 74, pia.larsson@svenskakyrkan.se
Morgonbön & café
Vi startar med morgonbön i kyrkan, sedan äter vi frukost tillsammans.
Tid: Alla tisdagar året runt, kl. 9.00, ej helgdagar
Plats: Adolfsbergskyrkan, Södra Hunnetorpsvägen 47
Pris: 15 kr.
Kontakt: församlingsexpeditionen, 042-18 90 03
Middagsbön med sopplunch
Vi delar gemenskap med middagsandakt, varm soppa, smörgås, kaffe & kaka.
Tid: Onsdagar kl. 12.00, 18/9-20/11
Plats: Sankt Olofs kyrka, Jönköpingsgatan 23
Pris: 40 kr.
Kontakt: Petra Paulsson, 042-18 91 06
Gustav Adolfs församling

Middagsbön med sopplunch
Vi delar gemenskap med middagsandakt, varm soppa, smörgås, kaffe & kaka.
Tid: Torsdagar kl. 12.00, 12/9-14/11
Plats: Adolfsbergskyrkan, Södra Hunnetorpsvägen 47
Pris: 40 kr.
Kontakt: Renata Gynther, 042- 18 91 09
Öppen gemenskap
Känner du längtan efter gemenskap?Vi delar en eftermiddag tillsammans, någon
gång med inbjuden gäst. Vi inleder med andakt, sedan fikar vi tillsammans.
Tid: Onsdagar, kl. 14.00-15.30 perioden: 4/9-27/11 jämna veckor
Plats: Gustav Adolfs församling Söder, Södergatan 39
Pris: Fikat kostar 20 kronor
Kontakt: Carina Sandman Andersson 042-18 90 67
Läsarsångscafé
Vi träffas jämna torsdagar och börjar med att fika tillsammans. Sedan sjunger vi våra
kära gamla psalmer och sånger. Vi avslutar med andakt.
Tid: Torsdagar, kl. 14.00-15.30, jämna veckor, start: 19/9
Plats: Sankt Olofs Kyrka, Jönköpingsgatan 23
Pris: Fika 20 kr.
Kontakt: Eva Holmgren 042-18 90 84 eva.holmgren@svenskakyrkan.se
Mammor i bön
Kvinnor ber tillsammans för barn och skolor.
Tid: Torsdagar kl. 16.30-17.30. Ring för närmare upplysningar.
Plats: Sankt Olofs kyrka, Jönköpingsgatan 23
Kontakt: Maria Bengtsson tel. 042 – 18 90 66,
miamaria.bengtsson@svenskakyrkan.se
Ut i det fria
Samling och bön vid ljusbäraren, därefter tar vi en promenad. Den som vill, äter
lunch med gruppen. Pågår året runt, ej helgdagar.
Tid: Fredagar kl. 11.00
Plats: Utgår från Gustav Adolfs kyrka, Carl Krooks gata
Pris: Ev. kostnad för lunch
Kontakt: Pia Larsson 042- 18 90 74, pia.larsson@svenskakyrkan.se

Samtalsgrupper
Unga gruppen UG
För dig som är ung och i ett litet sammanhang vill tala om kristen tro.
Tid: Tisdagar kl. 18.30 – ca 20.30, jämna veckor under perioden: 3/9 – 10/12
Plats: Svenska kyrkan Söder, Södergatan 39
Kontakt: Rikard Honnér, 042-18 91 14, rikard.honner@svenskakyrkan.se
Kvinnor samtalar om tro och liv
Välkomna till en mötesplats där kvinnor från olika religiösa traditioner delar tankar och erfarenheter. Alla är välkomna, du som är född i Sverige, har bott här en
längre tid eller är nyanländ. Ingen anmälan.
Medarrangör: Gruppen för religionsdialog i Helsingborg.
Tid: Onsdagar kl. 13.30-15.00, perioden: 4/9-18/12
Plats: Svenska kyrkan Söder, Södergatan 39
Kontakt: Michaela Tehagen 042-18 90 63, Annika Westerlund 042-18 90 70
Samtal inför söndagen
För dig som vill följa med i kyrkoåret och fördjupa din tro. Välkommen till en
öppen grupp som samtalar om de bibeltexter som läses i kommande söndags
gudstjänster!
Tid: torsdagar, ej helgdagar kl. 14.00–15.00, under perioden: 5/9-19/12
(ej vecka 44, 31/10)
Plats: Gustav Adolfs kyrka, Carl Krooks gata
Kontakt: Stefan Trygg 042-18 91 15
Bibelsamtal
Känner du Sara? Att lära känna personer i bibeln är spännande. Vi kan se hur
Gud arbetat med vanliga människor som dig och mig. Vi får hjälp att se Guds
väg idag. Bibelstudium över olika personer och vad vi kan lära oss av dem.
Tid och innehåll: Onsdagar, kl. 19.00, jämna veckor
4/9 - Sara, 18/9 - Esau
2/10 - Saul, 16/10 - Jonatan
30/10 - Batseba, 13/11 - Absalom
27/11 - Andreas
Plats: S:t Olofskyrkan, Jönköpingsgatan 23
Kontakt: Björn Gustavsson 042-18 90 30, bjorn.gustavsson@svenskakyrkan.se
Gustav Adolfs församling

Bibelstudium
Lär känna din Bibel . Bibeln är kyrkans grunddokument. Här kan vi se hur Gud
handlat tidigare i historien. Vi får också hjälp att se Guds väg i våra liv. När vi
läser bibeln händer något med oss! Vi samtalar om olika bibeltexter, dricker en
kopp kaffe och ber.
Tid: Torsdagar jämn vecka kl 19.30, perioden: 5/9-28/11
Plats: Svenska kyrkan Söder, Södergatan 39
Pris: Fika 15 kr
Kontakt: Björn Gustavsson 042-18 90 30, bjorn.gustavsson@svenskakyrkan.se
Bibelstudium
Bibeln är kyrkans grunddokument. Här kan vi se hur Gud handlat tidigare i historien. Vi får också hjälp att se Guds väg i våra liv. När vi läser bibeln händer något
med oss!
Tid: Torsdagar udda vecka med start 12/9 kl. 15.00
Plats: Adolfsbergskyrkan, S. Hunnetorpsvägen 47
Pris: 20 kr
Kontakt: Björn Gustavsson 042-18 90 30, bjorn.gustavsson@svenskakyrkan.se
Livsstegen
Tolv steg som kan förändra ditt liv. Metoden bygger på Olle Carlssons bok med
samma namn. Livsstegen är handledda självhjälpsgrupper som träffas vid 12 tillfällen à 1,5 timme. Var och en sätter ord på ett dilemma eller en längtan utifrån
12 existentiella teman. Vi läser ett kapitel i boken Livsstegen inför varje träff den finns att låna om man vill. Vi delar med oss av våra liv utan att kommentera
varandra eller ge råd. Samarrangemang med SENSUS.
Tid: Torsdagar kl. 19.30 (efter Sinnesromässan) period: 19/9-12/12
(ej vecka 44, 31/10)
Plats: Kryptan, i Gustav Adolfs kyrka, Carl Krooks gata
Ansök hos Stefan Trygg eller Lena Malmström. Personligt samtal sker innan
gruppen startar.
Kontakt: Stefan Trygg, 042-189115, stefan.trygg@svenskakyrkan.se eller
Lena Malmström, 042-189107, lena.malmstrom2@svenskakyrkan.se

Gustav Adolfs församling

Meditation och Retreat
Ignatiansk inlevelsemeditation
I den ignatianska meditationen låter vi en av bibeltexterna bli levande genom att
få vara med i berättelsen och uppleva Bibeln på ett nytt sätt.
Du kommer att bli vägledd in i meditationen och med din egen inlevelse få vara
på plats tillsammans med Jesus och andra personer i berättelsen. Varje meditation ger också utrymme för ett eget möte med Jesus/Gud och en reflektion
kring hur det du upplevt hänger samman med ditt liv idag.
Tid: kl. 18.30, sista tisdagen i månaden, 27/8,24/9,29/10,26/11,17/12
Plats: Gustav Adolfs kyrka, Carl Krooks gata
Kontakt: Riikka Westerholm, 042- 18 90 65,
riikka.westerholm@svenskakyrkan.se

Kreativitet

Änglaverkstad
En grupp där vi samtalar, fikar & den som vill pysslar.
Tid: Torsdagar kl. 13.30 – 16, perioden: 5/9-28/11
Plats: Sankt Olofs kyrka, Jönköpingsgatan 23
Pris: Fika 5 kr.
Kontakt: Maria Bengtsson tel. 042 – 18 90 66,
miamaria.bengtsson@svenskakyrkan.se

Marknad och insamling

Julmarknad
Söndagen den 1 december kl. 11.15-14.00.
Närmare information se:
svenskakyrkan.se/helsingborg

Raus församling
Gudstjänster och middagsbön
Eli – aftonsång och mässa
Under hösten startar en ny serie musikmässor i Elinebergskyrkan. En mässa som präglas av
stillhet, enkelhet, meditation och musik. En timme under Elinebergskyrkans klosterlika valv
där du hämtar kraft för den kommande arbetsveckan. Med den angelikanska kyrkans ”Sung
Eucharist” som förebild så har kören en viktig roll i liturgin då den ensam sjunger mässans
olika partier och under hösten kommer vi att möta flera körer som sjunger mässmusik av
olika kompositörer och traditioner.

Tid:

1 september kl 18 Messe des Pêcheurs de Villerville. Musik av G Fauré och A Messager
Vox Angelica, Marie Nanor, körledare, Joachim Olsson, piano, Cecilia Södertun och Astrid
Itzigehl, präster
8 oktober kl 18 Mässa i D-dur op 86. Musik av A Dvôrak. Kammarkören Felicitas, Marie
Nanor, körledare, Josefin Åkerberg, orgel och Cecilia Södertun, präst
3 november kl 18 I allhelgonatid Ur mässorna Gloria och Credo. Musik av T Aas och H-O
Mörk Vokalensemblen Amicis, John Perry, saxofon, Daniel Johansson, trummor,
Erik Urban, bas, Marie Nanor, körledare och Astrid Itzigehl, präst

Plats: Elinebergskyrkan, Elinebergsvägen 13
Kontakt: Astrid Itzigehl 042-18 90 34
”Ge dig tid”- Kvällsmässa i stillhet
Unna dig en halvtimme med tystnad, förbön och gemenskap.
Tid: Torsdagar 18.00-18.30 v. 37-49 (5 september-5 december)
Plats: Allhelgonakyrkan, Rååvägen 99
Kontakt: Per-Olof Andersson 042-18 90 23 eller Astrid Itzigehl 042-18 90 34
Högmässa och söndagssamtal
Tema: Miljö. Efter högmässan samtalar vi under ledning av Göran Adenskog,
civilekonom, ingenjör och grundare av A-Management. A-Management’s specialitet är komplexa verksamhetsutmaningar med tyngdpunkten på klimatfrågan.
Vi äter lunch tillsammans.
Tid: 20 oktober kl 10
Plats: Allhelgonakyrkan, Rååvägen 99
Kontakt: Astrid Itzigehl 042-18 90 34

Thursday in Black - Musikgudstjänst på FN-dagen
Torsdagar i svart – för en värld utan våldtäkt och våld är en global kampanj
som utmanar mäns våld mot kvinnor och som stöds av Svenskakyrkan.
Kampanjen uppmanar till att bära svart på torsdagar för att uppmärksamma
problemet och ta ställning emot könsrelaterat våld. Utgångspunkten är att vi alla
har ett ansvar att stoppa dessa övergrepp. Kampanjen synliggör berättelser om
orättvisor i skillnader mellan könen – berättelser om våld, övergrepp och våldtäkt som vapen i krig. Som en manifestation för både kampanjen och FN-dagen
bjuder flickkören Vox Angelica in till en konsert med fokus på kvinnor och global
rättvisa. Sånger av kvinnor, om kvinnor, för kvinnor, sånger om glädje och sorg,
sånger till kamp och tröst…
Tid: 24 oktober kl 19
Plats: Elinebergskyrkan, Elinebergsvägen 13
Kontakt: Astrid Itzigehl 042-18 90 34
Middagsbön och klimatsmart sopplunch
Vi delar gemenskapen i kyrkan och runt matbordet.
Tid: Tisdagar kl 12 vecka 37-49 (10/9-3/12)
Plats: Allhelgonakyrkan, Rååvägen 99
Pris: 50 kr
Kontakt: Margareta Holmström, 042-18 90 69
Middagsbön och klimatsmart sopplunch
Vi delar gemenskapen i kyrkan och runt matbordet
Tid: Torsdagar kl 12 vecka 37-49 (12/9-5/12)
Plats: Elinebergskyrkan, Elinebergsvägen 13
Pris: 50 kr
Kontakt: Margareta Holmström, 042-18 90 69

Samtalsgrupper
”Ge dig tid”- Samtal
Utifrån en dagsaktuell fråga samtalar vi fritt om tro och liv. Ge dig tid för att lyssna,
prata och möta andra!
Tid: Torsdagar 18.45-19.45 v. 37-49 (5 september-5 december)
Plats: Allhelgonakyrkan, Rååvägen 99
Kontakt: Per-Olof Andersson 042-18 90 23 eller Astrid Itzigehl 042-18 90 34
Gudstjänstgrupp
Vi samtalar om söndagens texter, psalmer och förbönsämnen.
Tid: Måndag 16 september kl 17.30 ,
Måndag 21 oktober kl 17.30
Måndag 18 november kl 17.30
Plats: Raus församlingsgård, Kielergatan 25
Kontakt: Astrid Itzigehl 042-18 90 34

Mötesplatser
Måndagskaféet- Integrationskafé
Öppet kafé för all som vill träna svenska språket, göra nya bekantskaper,
lära sig något nytt…
Tid: Måndagar kl 14.30-16 vecka 36-51 (2 september-16 december)
Plats: Allhelgonakyrkan, Rååvägen 99 (buss nr 1 mot Råå)
Kontakt: Lis Hamark, 042- 18 90 68
Kaffetåren
Det goda samtalet runt kaffebordet.
Tid: Tisdagar kl 14 med start den 10 september
Plats: Kinahuset, Ättekullagatan
Kontakt Margareta Holmström, 042-18 90 69

Raus församling

Meditation och Retreat
Retreathelg
Retreat innebär att få dra sig undan i tystnad. Det blir mycket ”egentid”
samt tillfällen till gemensam bön och möjlighet till enskilda samtal.
Retreatledare: Astrid Itzigehl, präst och Lis Hamark, diakon.
Anmälan senast 20 september
Tid: 4-6 oktober
Plats: Mor Cillas gränd 1, Arild
Pris: 700 kronor
Kontakt: Astrid Itzigehl tel 042-18 90 34

12 augusti - 30 september
är det möjligt att söka pengar från stiftelser hos Svenska kyrkan
Helsingborg. Information om vad som krävs för att få ansöka från
stiftelserna finns på vår webb: svenskakyrkan.se/helsingborg
Du kan också besöka någon av våra församlingsexpeditioner för
mer information. Välkommen!
Raus församling

Tema/evenemang
Lekmannakåren inbjuder till
församlingsaftnar
Vi håller regelbundna kårmöten
med föredrag eller musik, fika
och en stunds gemenskap.
Alla är välkomna till våra möten.
Tid:
Måndag 16 september kl 18.30 ”Att tjäna Gud i ord och handling” Emma Cotterill, Frälsningsarmen.Om Frälsningarmén i Helsingborg och om arbetet mot trafficking i Helsingborg och nationellt.
Måndag 21 oktober kl 18.30 ”Från evergreen till schlager”Göran Brontz, dragspel. Vi får lyssna till ett varierat och medryckande program med många låtar
som vi känner igen.
Måndag 4 november kl 18.30 Raus ”Kyrkliga textilier” Vad är bakgrunden till
användningen av kyrkliga textilier? Till vad används de? Vad betyder färgerna?
Vi får se prov på församlingens rika texilskatt. Enkel fika serveras.
Måndag 11 november kl 18.30 ”Kyrkligt silver” Vilka användningsområden finns
idag och har funnits i historien? Vi har letat i gömmorna och hittat sällan visade
föremål. Enkel fika serveras.
Måndag 18 november kl 18.30 ”Blommorna i kyrkan” Hur gammal är traditionen
med altarblommor och var kommer den ifrån? Vad innebär den? Är det en hållbar tradition i vår tid? Enkel fika serveras.
Måndag 16 december kl 18.00 Julfest. Traditionell julfest för förenings medlemmar. Separat inbjudan kommer.
Plats: Raus församlingsgård, Kielergatan 25
Pris: 30 kr
Kontakt: Magnus Wittgren, 0725-35 10 80
Raus församling

Marknad och insamling
Lekmannakåren inbjuder till kafferep till förmån för Abrigo
”En eftermiddag som gör skillnad” Kafferep med hembakade kakor, lotterier, information om Abrigo och trevlig samvaro. Vi avslutar eftermiddagen med musikgudstjänst i Allhelgonakyrkan. Alla intäkter denna eftermiddag tillfaller Abrigo
Rainha Silvia, ett hem utsatta mödrar och deras barn i Rio de Janeiro, Brasilien.
Tid: Lördag 12 oktober kl 15.00
Plats: Raus församlingsgård, Kielergatan 25
Pris: Fika 40 kr
Kontakt: Magnus Wittgren 0725-35 10 80
Julstuga i Raus församlingsgård
Raus församling inbjuder till ljus, värme och gemenskap under julskyltningssöndagen på Råå till förmån för ACT Svenska kyrkans julkampanj.
Tid: Söndagen den 24 november kl 13.00-18.00 (Råå julskyltning)
Plats: Raus församlingsgård, Kielergatan 25
Kl. 17.00 avslutas eftermiddagen med ”skylt”-gospel med Råå Gospel sjunger
under ledning av John Perry. i Allhelgonakyrkan, Rååvägen 99:
Kontakt: Charlotta Jonsäter 042-18 91 16

Filborna församling
Bön och mässa
Middagsbön
De flesta tisdagar och torsdagar, middagsbön med psaltarläsning, bibelläsning
och bön.
Tid: tisdagar och torsdagar kl. 12
Plats: Den Gode Herdens kyrka
Kontakt: komminister Charles Hägg
Stilla mässa
De flesta onsdagar firas en enkel mässa med stor plats för tystnad och bön.
Tid: onsdagar kl. 12
Plats: Den Gode Herdens kyrka
Kontakt: komminister Charles Hägg

Filborna församling

Mötesplatser
Herdens lunch
Varje tisdag lagar husmor en god soppa som serveras med bröd, smör, dryck och
kaffe med liten kaka. Efter lunchen är du välkommen att ta med kaffet in på programmet på Plus.
Tid: tisdagar kl. 12.15
Plats: Den Gode Herdens kyrka
Pris: 40 kr (vid köp av 10 lunchbiljetter 300 kr)
Kontakt: husmor Susanne Revtorp
Torgkaffe
Våra torgare bjuder på kaffe, samtal, tidningsläsning och såklart är kyrkan öppen för
ljuständning och stillhet.
Tid: tisdagar, onsdagar och torsdagar kl. 10-12, start 2 september
Plats: Den Gode Herdens kyrka
Kontakt: diakon Thomas Bengtsson
Basaren, Den Gode Herdens kyrka
Loppis, snack och kaffe. Basaren hittar du med ingång från trädgården i Den Gode
Herdens kyrka. Inlämning av kläder i samband med öppettiderna. Vi tar emot kläder
och skor till barn och vuxna.
Tid: tisdagar och torsdagar kl. 13-15, start 2 september
Plats: Den Gode Herdens kyrka
Kontakt: Susann Jensen, 042-18 91 29
Plus, Den Gode Herdens kyrka
Plus, eftermiddagsföreläsningar/musik/så levde vi förr/bibelsnack. Välkommen att
ta med dig kaffekoppen från Herdens lunch in på Plus! För program, kolla vårt kalendarium på www.svenskakyrkan.se/helsingborg
Tid: tisdagar kl. 13.30-14.30
Plats: Den Gode Herdens kyrka
Kontakt: församlingspedagog Erica Lennartsson

Filborna församling

Samtalsgrupper
Ät smart - spar pengar
Knep och budgettips för liten plånbok.
Tid: tisdagar kl. 15.00-16.00 (17/9 - 19/11)
Plats: Den Gode Herdens kyrka
Kontakt: diakon Annika Westerlund

Uteaktiviteter
Vi odlar för Guds skull
För dig som vill få ny kraft genom att vara ute i naturen. Vi sår, skapar, arbetar i
trädgården ute och arbetar med blommor och växter inne när vädret är för kallt eller
blött. Vi har en fantastisk trädgård där vi odlar blommor till altaret och kyrktorget.
På fredagar arbetar vi med våra odlingar och arrangerar söndagens altarbukett!
Tid: fredagar kl. 10-11.30 t.o.m. november
Plats: Den Gode Herdens kyrka
Kontakt: diakon Annika Westerlund

Den 14 oktober firar Den Gode Herdens kyrka 35 år!
Det firas bland annat med en Gudstjänst och sen tårta såklart. När vår stad växte under
70-talet bildades ur Maria församling en ny församling; Filborna. En enkel vandringskyrka i
trä sattes upp på Drottninghög tillfälligt tills en ny kyrka skulle bli klar. Mellan 1980-81 anordnades en arkitekttävling med en rad inbjudna arkitekter. Segrande förslag blev arkitekterna
Lars och Kerstin Holmer och den 14 oktober 1984 invigdes den nya kyrkan. Den gamla i trä
forslades upp till Soppero där den fungerar som kyrka än i dag.
Välkommen på 35-årskalas!
Mer info finns på www.svenskakyrkan.se/helsingborg

Filborna församling

Pilgrimsvandring/retreat
Vad är jag tacksam för? Vad är min innersta längtan? Vad vill Gud säga mig?
Vi går lugnt. En pilgrim vandrar för att sänka pulsen, inte höja den.
Vi går vissa sträckor i tystnad. Vår sinnlighet ökar och vi lyssnar inåt.
Lördag 31 augusti kl 8-16, samling på Knutpunkten kl.8, och vi åker tåg till Malmö C.
Vandring från Limhamn Ön till Bunkeflo Strandkyrka ca 7-8 km. Tema, trons liv och
livets tro.
Lördag 28 september kl 10-14, vi vandrar från S:ta Anna kyrka till Solfångaren på
Maria park. Birgitta och Astrid leder vandringen. Ca 7-8 km. Tema - Fransciskusvandring.
Tänk på: Bra kläder och skor. Dryck och matsäck. Jojo-kort för ev. resa.
Ingen kostnad. Ingen anmälan (förutom till övernattningen)
Kontakta gärna Thomas, diakon och pilgrimsledare.
thomas.bengtsson@svenskakyrkan.se eller 0730-421001
Pilgrimsretreat i Arild
Pilgrimsretreat med vandringar i tystnad, tid för vila, bön och reflektion. Tema Längtansorden. Du tar dig på egen hand till och från Arild med buss eller egen bil.
Vi samlas på fredagen med Drop-in klockan 17-18. Avslutning på söndag med gudstjänst i Arilds kapell klockan 11.00 och kyrkbrunch klockan 12.30.
Tid: 13-15 september
Plats: Mor Cilla i Arild
Kostnad: 500 kr
Anmälan: görs till församlingsexpeditonen eller till diakon Thomas Bengtsson
Kontakt: Thomas Bengtsson, 042-18 90 71

Filborna församling

Maria församling
Gudstjänster och Middagsbön
Middagsbön
Musik, textläsning och bön.
Tid : Måndag – fredag kl. 12.00
Plats: S:ta Maria kyrka
Middagsbön
Ung som gammal är välkommen till en stunds avkoppling och gemenskap på
kyrktorget. Vi inleder med middagsbön i kyrkan.
Tid: tisdagar kl. 14.00 – 16.00
Plats: S:ta Anna kyrka
Pris: Fika 20 kronor
Kontakt: Inga-Lill Karlsson, tel. 042 – 18 90 27
eller inga-lill.karlsson@svenskakyrkan.se
Högmässa med sopplunch (biskop emeritus Jonas Jonson)
Högmässa med kyrkoherde emerita Gudrun Erlanson och biskop emeritus Jonas
Jonson. Därefter serveras sopplunch och vi får lyssna till biskop emeritus som
talar om sin nya bok: Missionärerna. En biografisk berättelse om Svenska
kyrkans mission 1874-1974. Anmälan till lunchen senast måndag 30 september till
församlingsexpeditionen på telefon: 18 90 02.
Tid: söndag 6 oktober kl. 11.00
Plats: S:ta Maria kyrka
Pris: Fika 40 kronor
Äntligen fredag
I samband med Öppen förskola firas en enkel gudstjänst för barn och vuxna.
Därefter är ni välkomna på en måltid på Solfångaren.
Tid : fredag 20/9, 18/10, 15/11, 6/12 klockan 10:00
Plats: S:t Andreas kyrka, Maria Park
Kontakt: Pernilla Ludvigsson, tel. 042 – 18 91 21
Maria församling

Mötesplatser
Sköna söndag
Söndagarna går i olika teman med aktiviteter som t.ex. föreläsningar, pyssel och
samtalsgrupper.
Tid: Söndag 15/9, 13/10, 17/11, 8/12
- Klockan 12.00 gemensam lunch för dem som önskar.
- Öppen förskola, avslutas kl. 13.45
- Klockan 12.45 Program med tema för söndagen
- Klockan 14.00 Mässa

Plats S:ta Anna kyrka, Johan Banérs gata 65
Pris: Barn 0-12 år gratis, 13-19 år 25 kronor och vuxna 50 kronor
Kontakt: Anmäl dig till husmor Lotta Jönsson, tel. 042 – 18 91 04 eller på
maria.pastorat@svenskakyrkan.se
Sopplunch
Du som vill äta en måltid tillsammans med andra får hemlagad soppa, kaffe och
kaka. Ingen föranmälan behövs. Middagsbön i kyrkan kl. 14.00
Tid: 27/8, 24/9, 22/10, 26/11, 17/12
Plats: S:ta Anna kyrka
Pris: 50 kr
Kontakt Lotta Jönsson, tel. 042 – 18 91 04
eller ann-charlotte.jonsson@svenskakyrkan.se
Inga-Lill Karlsson, tel. 042 18 90 27

Maria församling

Samtalsgrupper
Bibelgrupp
Vi läser bibeltexter om bibliska gestalter och samtalar om paralleller mellan vår
tid och den tid de levde i och vad som skiljer tiderna åt. Vad budskapet innebar
för dem och för oss idag. Vi börjar med Jesu lärjungar när de gav sig ut att möta
människor i deras vardag.
Tid: måndag 9/9, 23/9, 7/10, 21/10, 4/11, 18/11, 2/12
Plats: S:ta Anna kyrka
Kontakt: Inga-Lill Karlsson tel. 042 – 18 90 27
Livsfrågor
Vi samlas för att tala om livsfrågor. Är det möjligt att bära en livstro i vår moderna tid? Vad innebär den idag? Vad menas med evigt liv och har människan en
fri vilja? Sekulariseringen syns ännu öka i vårt land, samtidigt ser vi att religion
och andlighet är högst närvarande i vårt samhälle.
Tid: måndag 2/9, 16/9, 30/9, 14/10, 28/10, 11/11, 25/11, 9/12
Plats: S:ta Anna kyrka
Kontakt: Inga-Lill Karlsson , tel. 042 – 18 90 27
Makalösagruppen
För ensamstående med barn, där syftet är att träffa varandra och få en stunds
andrum, stöd och inspiration. För de vuxna finns möjlighet att ta del av aktivitet/samtal som har förälder-och hälsoperspektiv. För barnen erbjuds aktiviteter
och lek i barnrummet där det finns personal och frivilliga ungdomar till hands.
Kvällsfika. Anmäl till maria.forsamling@svenskakyrkan.se, 042- 18 90 02.
Tid: Tisdag 10/9, 8/10, 5/11, 10/12
Plats: S:ta Anna kyrka
Kontakt: Michaela Tehagen telefon 042-18 90 63, Michaela.tehagen@svenskakyrkan.se
Klimatsmart samtalscafé
Samtal och tips utifrån en hållbar framtid med omsorg om skapelsen. Fairtrade
kaffe och vegansk fika
Lördagarna: 21/9, 19/10 och 16/11 kl. 14-16
Plats: Maria församlingshems stora sal
Kontakt: Michaela Tehagen telefon 042-18 90 63, Michaela.tehagen@svenskakyrkan.se

Torsdagsträff
Tid: kl. 14.00 – 16.00
Plats: S:ta Anna församlingssal
5/9
19/9
3/10
17/10
31/10
14/11

28/11
12/12

Bilder från Vindelälven, Bertil Hagberg och Bo-Göte Nygren
Jerusalem, intryck från ett besök i april 2019, Gunilla Åkesson
Sång och musik med Carolina Tholander och Maria Nielsen
Utfärd till Bibelns värld i Starby, Urban Lennartsson
Anmälan för deltagande
Seniorshop
Lilla Nobelfesten, Rolf Lindelöf:
Högtid. Guld. Gala
Nobelpriserna, Nobelpristagare och prisutdelningen.
Nobelbanketten plus lite bakom kullisserna. Anmälan krävs.
Hutano , Maria församlings hjälpprojekt
Sylvia Bojsten-Hedborg, Eva Thede
Julfest , Börje Sjöholm kommer till oss

Plats: S:ta Anna kyrka
Kontakt: Inga-Lill Karlsson telefon 042 – 18 90 27

Kreativitet
Lugna måndag
För dig som tycker om att skapa i en social gemenskap. Ingen föranmälan behövs, gruppen är öppen. Kaffe och material finns.
Tid: 5/8 - 16/12 klockan 9.30 – 12.00
Plats: S:ta Anna kyrka
Kontakt: Anette Wiklund, tel. 18 90 64
Pysselgrupp
Arbets- och pysselgruppen i S:ta Anna samtalar och arbetar inför Julmarknaden
den 23/11. Gruppen är öppen för alla, träffas varje onsdag fram till den 20/11.
Tid: onsdagar 4/9 – 20/11 kl. 14.00 – 16.00
Plats: S:ta Anna kyrka
Kontakt: Inga-Lill Karlsson tel. 042 – 18 90 27
Maria församling

Meditation och retreat
Meditation – Livets växtplats
Ge dig själv en stund av stillhet mitt i veckans brus. Att dela en stunds tystnad
och stillhet med andra kan bli något gott att bära med sig i vardagen. Kyrkorummet är upplyst av levande ljus, en kort text inleder den längre meditativa tystnaden.
S:ta Anna kyrka, Johan Banérs gata 65
Tid: 18.30 -19.30
Datum: 26/8, 9/9, 23/9, 7/10,21/10, 4/11, 18/11, 2/12
Kontakt: Cecilia Westerholm 042-18 91 12, cecilia.westerholm@svenskakyrkan.se
Retreater
För dig som längtar efter en dag i tystnad och eftertanke. Där själen och andligheten får stå i centrum. Under dagen serveras bl.a. soppa till lunch
Tid:
Lördagen den 28/9 kl. 10.00 -16.30 och
Lördagen den 9/11 kl. 10.00-16.30
Plats: Solfångare, Mariehällsvägen 72, Maria Park.
Kontakt: Cecilia Westerholm042-18 91 12, cecilia.westerholm@svenskakyrkan.se

Maria församling

Marknad och insamling
Julmarknad
Arbets- och pysselgruppen förbereder tillsammans med ungdomar Julmarknad.
De insamlade medlen går till humanitära ändamål. På marknaden finner du gran
med lotter, lotterier, försäljning av hembakat, loppis, servering.
Tid: 23/11 kl. 10.00-13.00
Plats S:ta Anna kyrka, Johan Banérs gata 65
Kontakt: Inga-Lill Karlsson, tel. 042 – 18 90 27

Maria församling

Suomenkielinen aikuistyö syksyllä 2019
Finskspråkigt vuxenarbete Hösten 2019
AVOIMET OVET syksyllä 2019 seuraavina parittomina keskiviikkoina klo 14.00
Marian seurakuntatalolla (3. krs.)
ÖPPEN GEMENSKAP på hösten 2019 på följande udda onsdagar kl. 14.00 i Maria församlingshem (3. vån.)
11/9

Miten luen Raamattua oikein?
Hur läser jag Bibeln rätt?

25/9

Et ole vielä vanha - pystyt pettymään
Du är inte ännu gammal – du kan bli besviken

9/10

Hankalat lähimmäiseni
Mina obekväma medmänniskor

23/10 Poisnukkuneitten lähimmäisteni paikat sydämessäni
Mina bortgångna nära och kära i mitt hjärta
6/11

Rukoile, luota, odota, toista
Be, lita, vänta, upprepa

20/11 Pelastaja on jo tulossa – odotetaanko häntä?
Frälsaren håller på att ankomma – väntar man på honom?
4/12

JOULUJUHLA
JULFEST

Helande cirkeldans
Helande Cirkeldans – Universella Fredsdanser i Helsingborg hösten 2019
BACH & Co
Lördag 14/9 kl.14 - 16.15 Bach och Bruder Georg
Lördag 26/10 kl.14 - 16.15 Bach och Balkan
Fredag 15/11 kl.15 - 17.15 Bach och Britain
Lördag 7/12 kl.14 - 16.30 Bach och Barnet Retreat: stillhet i rörelse.
- Plats: Maria församl.sal: S.Storgat.22, ingång från gården
via Prästgatan, 5-10 min från Helsingborgs Central, Knutpunkten.
- Kostnad: Hela terminen: 250 kronor.
Anmälan senast 9/9 till pia.lamberth@sensus.se
Enstaka gång: 80 kronor. Ej anmälan.
Kursavgiften går oavkortad till församlingens internationella
projekt i Zimbabwe.
- Ta med glada dansfötter och sköna skor att dansa i.
- Ta med frukt eller liknande till pausen.
- Ta inte på dig dofter - så kan alla vara med i cirkeln.
- Dansledare: Anna-Christin Martinson, diplomerad hos Pia Lamberth
(Lund), Brita Haugan (Vestjyllands högskole) och Cajsa Ty, Stockholm. Är
organist och körledare. Har dansat cirkeldanser i 20 år hos bl.a. Maria Rönn,
Laura Shannon, Susanne A. Bartholomäi, Judy King.
Kontakt: 042-14 89 26
2020
Lördag 11/1 - Sta Anna kyrka kl.13.30 genomgång av danserna
kl.16 - ca 17.30 J.S. Bach: Juloratoriet.
Wilma Vesseur har koreograferat ett antal av satserna i Juloratoriet, och vi
dansar några av dem interfolierade av läsningar ur Julevangeliet.
Vi dansar inte för uppvisning utan för delaktighet.
Dansledare 11/1: Ann-Christine Gyllenberg, Karin Mortensen,
Anna-Christin Martinson.
Lektor 11/1: Astrid Itzigel

Allhelgona
Fredag 1 november
Förbönsandakt
S:ta Maria kyrka kl. 12.00
Musik till tröst
Raus kyrka kl. 14.15
Andakt vid minneslundan
Raus kyrkogård kl. 15.00
Andakt vid korset
Råå kyrkogård kl. 16.00
Lördag 2 november
Öppen kyrka
Raus kyrka kl. 11.00-18.00
Högmässa
S:ta Maria kyrka kl. 11.00
Musik till tröst
Råå kapell kl. 13, 14 och 15
Minnesgudstjänst
Raus kyrka kl. 15.00
Minnesgudstjänst på finska
S:ta Anna kyrka kl. 16.00
Musik i Allhelgonatid
Allhelgonakyrkan kl. 18
Öppet för stillhet och ljuständning
Råå kapell kl. 11.00-18.00

Söndag 3 november
Högmässa
Raus kyrka kl. 10.00
Söndagsmässa
S:t Olofs kyrka kl. 10.00
Högmässa
Gustav Adolfs kyrka kl. 10.00
Högmässa
S:ta Maria kyrka kl. 11.00
Adolfsbergsmässa
Adolfsbergskyrkan kl. 17.00
Minnesgudstjänst
S:ta Anna kyrka kl. 17.00
Kvällsmässa
Elinebergskyrkan kl. 18.00
Minnesgudstjänst
Gustav Adolfs kyrka kl. 18.00
Minnesgudstjänst
S:ta Maria kyrka kl. 19.07

Programmet uppdateras löpande i vårt kalendarium på webben:

www.svenskakyrkan.se/helsingborg

Har du förlorat din livskamrat
Sorgegrupp för unga vuxna

Vi vänder oss till dig som är ung vuxen och har mist en närstående. Start i
oktober. Kontakta Jessica Nordqvist, studentpräst på 042-18 90 45 eller
jessica.g.nordqvist@svenskakyrkan.se

Leva vidaregrupp

Att leva vidare när en livskamrat har dött är svårt. I sorgen kan det vara skönt att få dela
det man upplevt och känner med andra som är i en liknande situation. Därför vill vi ge dig
möjlighet att vara med i en samtalsgrupp som vi kallar ”Leva vidare”. Vi möte vid fem tillfällen. Samtalen följer en modell med olika tema för varje träff.

Gustav Adolfs församling - Södergatan 39
Tid: Onsdagar, kl. 16.30 – 18.00, med start 4/9
Kontakt: Carina Sandman Andersson 042 - 18 90 67,
carina.sandmanandersson@svenskakyrkan.se
Raus församling och filborna församling - Den Gode Herdens kyrka
Tid: Start 27 oktober kl 14.00, Blåkullagatan 7
Kontakt: Margareta Holmström 042-18 90 69
Maria församling , Södra Storgatan 22
Tid: 24/10, 7/11, 21/11, 5/12, 19/12
Kontakt: Anette Wiklund tel. 042-18 90 64, Inga-Lill Karlsson tel. 042-18 90 27

Andlig vård i hemmet
till dig som funderar över ditt liv och
vill prata med någon från kyrkan.

Svenska kyrkan Helsingborg finns till för dig. Vi kan
besöka dig i ditt hem och du kan komma till våra
expeditioner. Vill du så kan vi fira nattvard
tillsammans, be eller bara dela tystnad.
Varmt välkommen att höra av dig till oss.
Svenska kyrkan Helsingborg: 042-18 90 00
Sjukhuskyrkan (kvällar/helger):042-406 10 00

Vill du engagera dig/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 något av våra sociala projekt? Vi
behöver ideella medarbetare till soppkokning, bakgrupp, Torgare, förebedjare – här
behövs många händer. Uppgifterna är många, och av helt olika karaktär. Vilka gåvor
och färdigheter kan du dela med dig av? Vi försöker matcha person med uppdrag.
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

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 9.00-12.00
On 13.00-15.00
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:
Må, ti, to 10.00-12.00 & 13-14.30
on 13-14.30
Tfn: 042-18 90 03
Mejl: gustavadolf.forsamling.hbg@
svenskakyrkan.se

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

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

