Program sommar 2020 (juni, juli, augusti)

Gemenskap och samtal
om tro och liv
Verksamhet för vuxna, diakoni,
mötesplatser och gudstjänster.
Med reservation för ändringar

Programmet uppdateras löpande.
Senast uppdaterad: 200526
Omslagsfoto:

Vi finns här för dig
Våren 2020 har varit annorlunda på så många sätt. Med omsorg för samhällsfunktioner, äldre och människor i riskgrupper, och med hänsyn till smittorisker har vi både
fått ställa om och ställa in mycket av verksamheterna i vår.
Under sommaren fortsätter vi att följa folkhälsomyndighetens rekommendationer
och regeringens beslut. Men vi från Svenska kyrkan finns alltid här på något sätt för
dig. Kan eller bör du inte komma till aktiviteterna vi erbjuder, men vill du ha kontakt
kan du alltid höra av dig till någon av våra församlingsexpeditioner.
Känner du dig orolig och vill prata med en präst eller diakon kan du också nå oss på
det journummer som startat upp med anledning av coronapandemin. Här kan du prata med en präst eller diakon varje dag mellan klockan 8-17. Övrig tid finns jourhavande präst som du når via 112.
Med önskan om en hoppfylld och skön sommar kommer här programmet för gemenskap och samtal om tro och liv under sommaren 2020, med reservation för ändringar.
För att vara riktigt säker på att aktiviteten blir av ber vi dig att titta i det uppdaterade kalendariet som finns på:

www.svenskakyrkan.se/helsingborg
Fler aktiviteter, konserter och musikandakter finns också i vårt musikprogram som
kommer ut på webben och i kyrkorna i början av juni.
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Filborna församling
gudstjänster/andakter
Gudstjänst/Högmässa
Vi firar gudstjänst eller högmässa högmässa i Den Gode Herdens kyrka på söndagar
kl. 11:30 från den 14 juni till och med den 30 augusti.
Middagsbön
En stund för tystnad, bön och bibelläsning.
Tid: Tisdagar och onsdagar kl 12.00 (uppehåll vecka 29-32)
Plats: Den Gode Herdens kyrka
Kontakt: församlingsexpeditionen

gemenskap och samtal
Trädgårdscafé
Fika och gemenskap i trädgården vid Den Gode Herdens kyrka.
Tid: tisdagar kl. 13.30 – 15.00 pågår 23 juni - 7 juli samt 21 juli -11augusti.
Plats: Den Gode Herdens kyrka
Kontakt: församlingsexpeditionen
Sommarkväll i trädgården
Lättare måltid och gemenskap i trädgården vid Den Gode Herdens kyrka.
Tid: onsdagar kl. 18.00 – 19.30 pågår 24 juni - 8 juli samt 22 juli - 12 augusti.
Plats: Den Gode Herdens kyrka
Kontakt: församlingsexpeditionen
Basarens öppettider:
Tisdag och torsdag kl. 13.00 – 15.00 Stängt vecka 29-32.
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kyrkan är öppen
Den Gode Herdens kyrka
Kyrkan är öppen i samband med gudstjänster och andra aktiviteter under sommaren samt nedanstående tid. Välkommen in för att tända ett ljus eller ta en stilla stund
i kyrkorummet.
Måndag kl. 10-12
Tisdag kl. 10-12
Torsdag kl. 10-12
Fredag kl. 10-12

Filborna församling
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Gustav Adolfs församling
gudstjänster/andakter
Högmässa/gudstjänst
Vi firar högmässa i Gustav Adolfs kyrka söndagar kl. 10.00, gudstjänst i S:t Olofs
kyrka söndagar kl. 9.30 och Adolfsbergskyrkan kl. 17.00 från den 14 juni till 30
augusti.
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. Startar med kaffe efter beslut av Kyrkoherden.
Tid: Alla torsdagar kl. 18.30, inleds med gratis kaffe från kl.17.30
Plats: Gustav Adolfs kyrka, Carl Krooks gata
Kontakt: Anna Ellysdotter, 042-189031, anna.ellysdotter@svenskakyrkan.se

gudstjänster/andakter
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
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kyrkorna är öppna
Gustav Adolfs kyrka
15 juni -16 augusti:
måndag-fredag kl. 11.00-15.00
samt lördagar kl. 10.00-14.00.
1 juni -14 juni samt 17 augusti-31augusti är GA-kyrkan öppen
måndag-torsdag kl. 9.30-12.15 samt kl. 13.00-16.00
fredag kl. 9.30-12.15 samt kl. 13.00-14.00
lördag kl. 10.00-14.00
Adolfsbergskyrkan
Kyrkan är öppen i samband med gudstjänster och verksamhet.
S:t Olofs kyrka
Kyrkan är öppen i samband med gudstjänster och verksamhet.

Gustav Adolfs församling
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Maria församling
gudstjänster/andakter
Högmässa/Mässa
Vi firar högmässa i S:ta Maria kyrka söndagar kl. 11.00 och mässa i S:ta Anna
kyrka söndagar kl. 14.00.
Middagsbön
Kort middagsbön
Tid: måndag-fredag kl. 12.00 hela sommaren
Plats: S:ta Maria kyrka
Kontakt: församlingsexpeditionen
Middagsbön
Kort middagsbön med kaffe vid kyrkporten efteråt.
Tid: tisdagar kl. 14.00 hela sommaren
Plats: S:ta Anna kyrka
Kontakt: församlingsexpeditionen

gemenskap och samtal
Promenad i Pålsjö skog
Vi går en tur tillsammans . Ser på naturen, växtligheten och fågellivet.
Naturligtvis med social distansering. Samling vid glasskiosken kl. 14.00
Johan Banérs gata
Tid och plats: Samling vid glasskiosken kl. 14.00 Johan Banérs gata
Datum: 4 juni, 11 juni, 23 juli
Kontakt: Inga-Lill Karlsson telefon 070- 33 50 294
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kyrkorna är öppna
S:ta Maria kyrka
Kyrkan är öppen måndag-fredag kl. 9.00-17.00
S:ta Anna kyrka
Kyrkan är öppen
måndag och fredag kl 9-12
tisdag och torsdag kl. 9-16.30
onsdag 13-16.30
söndag i samband med gudstjäns
S:t Andreas kyrka
Kyrkan är öppen i samband med gudstjänster

Av Joa222kim - Eget arbete, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28937518

Maria församling
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Raus församling
gudstjänster/andakter
Högmässa/mässa
Vi firar gudstjänst utomhus förutom vid regn.
Tid och plats: På gräsmattan utanför Raus kyrka söndagar kl.10
Morgonmässa firas varje onsdag kl. 08:00. Jämna veckor utanför Elinebergskyrkan. Udda veckor utanför Allhelgonakyrkan.
Middagsbön firas t.o.m. 9/7 tisdagar kl.12 utanför Allhelgonakyrkan. Torsdagar
kl.12 utanför Elinebergskyrkan.
Musikandakter i sommartid
Alla andakter firas utomhus förutom vid regn. Fika serveras (fikapåse).
Tid och plats:
Onsdag 10 juni kl.14 utanför Raus kyrka. Viktor Bergendal, violin.
Onsdag 8 juli kl.14 på Ättekulla (plats se predikoturer eller ring 042-189004)
Onsdag 22 juli kl.14 utanför Allhelgonakyrkan
Onsdag 5 augusti kl.14 utanför Elinebergskyrkan
För mer information kontakta: Diakon Lis Hamark, 042-189068
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kyrkorna är öppna
Raus kyrka
Kyrkan är öppen i samband med gudstjänster och verksamhet.
Allhelgonakyrkan
Allhelgonakyrkan öppnas igen 22/6 efter renovering. Öppen dagtid.
Elinebergskyrkan
Elinebergskyrkan öppen vardagar dagtid.

Raus församling
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Pilgrim Helsingborg
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 13 juni 10-16
Vi vandrar från och till Allhelgonakyrkan på Råå.
Tema: ” Dit du går, går också jag” - vi vandrar med några av Bibelns alla kvinnor.
Pilgrimsledare: Birgitta och Cecilia och Pia
Lördag 27 juni 10-16
Vi vandrar från och till Den Gode Herdens kyrka.
Tema: Förlorad och återfunnen
Pilgrimsledare: Thomas
Fredag 10 juli 10-16
Vi vandrar från Elinebergskyrkan via Råådalen till Allhelgonakyrkan.
Tema: Pilgrimsnycklarna – nycklar till livsmod.
Pilgrimsledare: Thomas och Pia
Ta alltid med:
vädertåliga kläder, något att sitta på, bra skor, dryck och matsäck.
Egen biljett till Skånetrafiken. Ingen annan kostnad.
Varma och vädertåliga kläder och bra skor. Något att sitta på. Ta med vattenflaska,
något varmt att dricka och matsäck. Jojo-kort, eller resekort till Skånetrafiken. Ingen
kostnad. Ingen anmälan, men kontakta gärna diakon och pilgrimsledare
Thomas Bengtsson på tel. 18 90 71 eller thomas.bengtsson@svenskakyrkan.se
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Sommarmeditation - Hitta lugnet i sommarkvällen
Tillsammans gör vi en enkel själspåfyllande vandring, där vi stannar upp några gånger och möter vårt inre. Vi startar i S:ta Anna kyrka kl 18 med en kort meditation och
avslutar på Solfångaren. Medtag egen matsäck som vi äter när vi kommer fram till
Solfångaren.
Tid:
måndag den 27 juli kl. 18-21
måndag den 10 augusti kl. 18-21
Anmälan krävs och sker senast 5 dagar innan varje tillfälle.För anmälan och frågor
kontakta: Cecilia Westerholm cecilia.westerholm@svenskakyrkan.se
eller på telefon: 0767-78 67 56
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Har du förlorat din livskamrat
Sorgegrupp för unga vuxna

Vi vänder oss till dig som är ung vuxen och har mist en närstående.
Kontakt: 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: planerad start hösten 2020
Kontakt: Carina Sandman Andersson 042 - 18 90 67,
carina.sandmanandersson@svenskakyrkan.se
Raus församling och filborna församling - Den Gode Herdens kyrka
Tid: planerad start hösten 2020
Kontakt: Margareta Holmström 042-18 90 69
Maria församling , Södra Storgatan 22
Tid: planerad start hösten 2020
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
34

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
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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 9-12
On 13-15
Tfn: 042-18 90 02
Mejl: maria.forsamling@svenskakyrkan.se

Telefontid och expeditionstid:
Må, ti, to och fr kl 9-12
On kl 13 - 16
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 10-12 & 13-14.30
on 13-14.30
Tfn: 042-18 90 03
Mejl: gustavadolf.forsamling.hbg@
svenskakyrkan.se

Församlingsexp. öppet: måndag-torsdag
kl 10-15, fredag kl. 10-12
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

