Tala film - tala liv
Höstsolen skiner genom fönstret när jag och
Sven-Erik Arpåker, diakon, sätter oss ner i
soffan på hans kontor för att samtala om
Höganäs församlings nya aktivitet ”Tala
film, tala liv”. Sven-Erik berättar att det är en
metod som vill främja ett fördjupat samtal,
där existentiella frågor får möjlighet att
komma upp till ytan. Kvällen inleds med att
vi tittar på en film tillsammans och därefter
samtalar vi utifrån filmen. Filmen kan vara
en hjälp i detta samtal när den personliga
upplevelsen och filmens innehåll får stå i
fokus. ”Ofta bär vi saker inom oss och en
film kan hjälpa oss att sätta ord på det vi
känner” säger Sven-Erik och fortsätter: ”Det
kan vara ett sätt att hitta sig själv”.
När vi har planerat dag och tid för ”Tala
film, tala liv” har vi främst haft människor
i medelåldern i åtanke, men det hindrar inte
att andra också kommer. ”De i medelåldern
är den grupp av människor som inte finns

representerad lika tydligt som andra i våra
verksamheter, och vi vill kunna erbjuda
något också för dem”, säger Sven-Erik.
Det enda som förväntas av deltagarna är att
de är närvarande under filmvisningen och
att de är delaktiga i samtalet efter filmen.
Samtalet följer olika punkter, eller nycklar,
som finns i den färdiga metoden och det
finns inte några ”fel svar”. Nycklarnas syfte
är att hjälpa oss att låsa upp vår inre dörr.
Sven-Erik och ytterligare en ledare leder
samtalet utifrån dessa nycklar.
Vi hoppas att vår nya aktivitet kan bli
en väg till gemenskap och en hjälp för
människor att finna nya kontaktytor. Vår
förhoppning är också att det kan bli ett
verktyg för människor att hitta vägen in till
sitt inre. ”Det kan till exempel vara en hjälp
i människors sorgearbete, ett sätt att förstå
en förlust”, säger Sven-Erik, som hoppas

att detta kan vara en öppning till själavård.
”Vi vill göra människor medvetna om att
känslor inte är något farligt, varken mina
egna eller andras.”
Om intresset finns hoppas vi kunna fortsätta
med ”Tala film, tala liv” också kommande
terminer.
Nästa filmvisning är den 30/11 kl. 18.30 i
Himmelsfärdskyrkan, anmälan senast 26/11
till sven-erik.arpaker@svenskakyrkan.se
Filmen som vi samtalar utifrån denna gång
är den svenska filmen Underbara älskade.
Begränsat antal platser.
Text: Johanna Ljungström,
präst Höganäs församling

Med reservation för ändringar
www.svenskakyrkan.se/hoganas 042- 36 21 80
www.svenskakyrkan.se/brunnby 042- 34 65 20
www.kullapastorat.se 042- 36 06 50

.......................................................
HÖGANÄS
8/11 10.00 Högmässa K Barklund,
C Andersen, ensemble ur Voce
Celeste, Rastko Roknic viola
10/11 08.30 Morgonmässa
13.30 Café Himlagård
11/11 09-15 Kaffeservering i orangeriet
14.00 Sångandakt på Brorsbacke
17.00 Kyrkofullmäktige
12/11 12.00 Sopplunch med bön
Anmälan 9/11 042-362187
18.30 Stilla mässa
13/11 12-15 Kaffeservering i orangeriet
13.30 Café Himlagård
15/11 10.00 Högmässa M Nordström,
C von Mentzer,
14.00 Gudstjänst med små & stora
Jo Ljungström, C von Mentzer,
barnkörerna

BRUNNBY
8/11 10.00 Högmässa M Pernborg,
M Gustavsson
10/11 09.30 Babycafé med babyrytmik
(kl 10.00) församlingshemmet
12/11 14.30 Lär känna kyrkogården
guidning på kyrkogården,
andakt i kyrkan, kaffe
13/11 09.30 Öppen förskola med barnrytmik
(kl 10.00) församlingshemmet
15/11 10.00 Högmässa M Kronholm,
Per Jarring

VÄSBY
8/11 17.00 Stilla mässa R Alm,
M B Wilhelmsson
9/11 14.00 Syföreningen
15.00 Kaffe på kyrkogården
11/11 12.00 Middagsbön
14.00 Öppet samtal inför
söndagens texter
15/11 17.00 Gudstjänst T Bjerle,
M H Iacobi, H Morath

VIKEN
8/11 11.00 Gudstjänst E Gullmo,
K Johansson
9/11 10.00 Utekyrkis
10/11 12.30 Lunchmusik Karin Johansson
orgel
11/11 10-12 Kaffe vid kapellet
13.30 Walk and talk promenadgrupp
12/11 18.00 Andrum en enkel gudstjänst
15/11 11.00 Mässa E Gullmo, Mattias
Juelsson, H Morath

LERBERGET
8/11 10.00 Gudstjänst C Kullenberg,
M B Wilhelmsson
19.30 Tid för bön
10/11 09.30 Bibelsamtal
11.00 Barnvagnspromenad
12/11 13.30 Öppen förskola utomhus, se
hemsidan för träffpunkt
15/11 10.00 Mässa M Ivarsson,
J Engström, Youngsters
19.30 Tid för bön

FARHULT
8/11 10.00 Högmässa T Bjerle,
A-L Andersson
11/11 13.30 Promenad i Farhult
samling Klockaregården
15/11 10.00 Gudstjänst B Eriksson,
A-L Andersson

JONSTORP
11/11 14-15 Kaffe på kyrkogården

