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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
En stund för tystnad, bön och bibelläsning. Startar eventuellt till våren igen.
Tid: måndag och tisdag samt lördag, ej helgdagar, kl. 12-12.15
(Med förbehåll att kyrkan kan vara 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: Anna Ellysdotter, 042-18 90 31, anna.ellysdotter@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. Perioderna: 8/1-27/5
Plats: Adolfsbergskyrkan, S Hunnetorpsvägen 47
Kontakt: Mari Papadopoulou, 042- 18 90 19, mari.papadopoulou@svenskakyrkan.se
Passionsandakt
Passionsandakter i GA-kyrkan
Tid: måndag–torsdag i Stilla veckan, 6/4-9/4 kl. 12-12.
Plats: Gustav Adolfs kyrka, Carl Krooks gata
Kontakt: församlingsexpeditionen, 042 – 18 90 03

mötesplatser
Café Andrum
Ett stilla rum i vardagen. Kom in och fika. Vi serverar rättvist och kravmärkt kaffe
och fikabröd. (Med förbehåll för att kyrkan är bokad till annat)
Tid: Måndag-fredag 9.30-11.45
Plats: Gustav Adolfs kyrka, Carl Krooks gata.
Pris: Kaffe 5 kr.
Kontakt: Pia Larsson, 042-18 90 74, pia.larsson@svenskakyrkan.se
Kulturcafé
Ett café med inslag av kultur. Alla är välkomna att bidra med musik, poesi, konst
mm. Psalmer och önskesånger den sista halvtimmen.
Tid: Måndagar, kl. 14.00–15.00, under perioden: 20/1-30/3, 20/4-18/5,
ej måndag i Stilla veckan 6/4 och annandag påsk 13/4.
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, 5/2-15/4 ej 8/4 onsdag i Stilla veckan
Plats: S:t Olofs kyrka, Jönköpingsgatan 23
Pris: 40 kr.
Kontakt: Petra Paulsson, 042-18 91 06
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Middagsbön med sopplunch
Vi delar gemenskap med middagsandakt, varm soppa, smörgås, kaffe & kaka.
Tid: Torsdagar kl. 12.00, perioden: 16/1-19/3
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.
13/5 utfärd, mer information kommer.
Tid: Onsdagar, kl. 14.00-15.30 perioden: 5/2-29/4 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, med start den 23/1
Plats: Sankt Olofs Kyrka, Jönköpingsgatan 23
Pris: Fika 20 kr.
Kontakt: Eva Holmgren 042-18 90 84 eva.holmgren@svenskakyrkan.se
Braskväll
Musik-quiz med Jonas Sandqvist – 29/1.
Ragnhild Frountzos berättar om sina erfarenheter av ideellt arbete och möten med
människor i uppdrag – 26/2
Tid: Onsdag, 18.30-21.00. 29/1 och 26/2 Ring för närmare upplysningar.
Plats: Sankt Olofs kyrka, Jönköpingsgatan 23
Kontakt: församlingsexpeditionen, 042-18 90 03

samtalsgrupper
Unga gruppen UG
För dig som är ung och i ett litet sammanhang vill tala om kristen tro.
Tid: Tisdag kl. 18.30 – ca 20.30, jämna veckor under perioden: 7/1-9/6
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.
Samverkansprogram mellan alla församlingar i Helsingborgs pastorat.
Tid: Onsdagar kl. 13.30-15.00, perioden: 8/1- 20/5
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: 23/1
Plats: Gustav Adolfs kyrka, Carl Krooks gata
Kontakt: Stefan Trygg 042-18 91 15
Kristen? - det måste jag fundera på...
Samtalsgrupp om kristen tro.
Tid: torsdagar efter Sinnesromässan. Start 16/1, varannan vecka.
Plats: Gustav Adolfs kyrka, Carl Krooks gata
Kontakt: Stefan Trygg 042-18 91 15
Bibelsamtal
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 start den 22/1
Plats: S:t Olofskyrkan, Jönköpingsgatan 23
Kontakt: Björn Gustavsson 042-18 90 30, bjorn.gustavsson@svenskakyrkan.se
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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! Vi samtalar om olika bibeltexter, dricker en kopp kaffe och ber.
Tid: Torsdagar jämna veckor kl 19.30, med start 23/1
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 kl. 15.00 med start 30/1
Plats: Adolfsbergskyrkan, S. Hunnetorpsvägen 47
Pris: 20 kr
Kontakt: Björn Gustavsson 042-18 90 30, bjorn.gustavsson@svenskakyrkan.se

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: 28/1, 25/2, 31/3, 28/4, 26/5
Plats: Gustav Adolfs kyrka, Carl Krooks gata
Kontakt: Riikka Westerholm, 042- 18 90 65,
riikka.westerholm@svenskakyrkan.se
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kreativitet

Änglaverkstad
En grupp där vi samtalar, fikar & den som vill pysslar.
Tid: Torsdagar kl. 13.30 – 16, perioden: 23/1-26/3
Plats: Sankt Olofs kyrka, Jönköpingsgatan 23
Pris: Fika 5 kr.
Kontakt: Pia Larsson 042-18 90 74, pia.larssonvenskakyrkan.se
Ut i det fria - Söder
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

marknad, insmamling, evenemang

Fastivalen
Fastival med lotterier, auktion, loppis och våffelcafé. Intäkterna går till ACT –
Svenska kyrkans internationella arbete för en rättvisare värld.
Tid: 15 mars kl. 15:00-17:00
Plats: Adolfsbergkyrkan
Kontakt: Monica Petersson 042-18 91 32
Påskdrama med musik från JCS
Tid: 28/3, klockan 14.00-15.00 samt 18.00-19.00
Plats: Gustav Adolfs kyrka, Carl Krooks gata
Kontakt: Monica Petersson 042-18 91 32
Vinds- och tornvandring
Max antal deltagare: 15 personer.
Tid: Lördag 4/4, klockan: 11.00 och 12.30
Plats: Gustav Adolfs kyrka, Carl Krooks gata
Pris: 50 kronor, går till ACT – Svenska kyrkans internationella arbete för en
rätt-visare värld.
Kontakt: Rikard Honnér Telefon: 042-18 91 14. Senast onsdagen den 1/4

Raus församling
gudstjänster och middagsbön
Eli – aftonsång och mässa
En mässa som präglas av stillhet, enkelhet, meditation och musik. En timme
under Elinebergskyrkans klosterlika valv där du hämtar kraft för den kommande arbetsveckan. Under våren kommer vi att möta flera körer och solister som
sjunger mässmusik av olika kompositörer och traditioner.
Tid:
Söndag 2/ 2 kl 18 Mässa i A av Josef Gabriel Rheinberger
Raus Vokalensemble under ledning av Åsa Arvidsson. Joachim Olsson, piano, Cecilia Södertun, präst
Med mer är 200 sakrala kompositioner gav J G Rheinberger (1839-1901) ett betydande
bidrag till kyrkomusiken under senare delen av 1800-talet. Mässa i A för damkör och orgel
eller ”Missa in nativitate Domini” hade sin urpremiär på julafton 1881.
Söndag 1/3 kl 18 Missa Brevis i d moll av Antonio Lotti
Helsingborgs motettkör under ledning av Ilze Stala Stegö.
Astrid Itzigehl, präst
Den italienska barock tonsättaren A Lotti (1667 – 1740) är den venetianska skolans främsta
musiker. Hans Missa Brevis i d moll är skriven i polyfonisk stil för fyrstämmig kör a capella.
Helsingborgs Motettkör är en blandad kammarkör som startades 2014 och för närvarande
består av 30 unga ambitiösa sångare. Kören har vunnit silver- och gulddiplom vid internationella körtävlingar i Helsingborg (2018), Berlin (2017) och Málaga (2015).
Söndag 5/4 kl 18 Mässa i f-moll av Josefin Åkerberg
Carpe Diem under ledning av Josefin Åkerberg. Cecilia Södertun, präst
Ett nyskrivet verk för damkör i ett tonspråk som förenar den tidiga musikens rena linjer
med moderna vändningar. Musiken är skriven av Josefin Åkerberg, kyrkomusiker i Raus församling.
Söndag 3/5 kl 18 Missa Brevis av Palestrina
Marie Nanor – sopran, George Chittenden – countertenor, Joar Sörensson – tenor, Dag
Videke – bas. Astrid Itzigehl, präst
1570 publicerades Palestrinas Missa Brevis för första gången. Mässan för fyra röster är
kanske den mest spelade av Palestrinas mässor. Typiskt för Palestrina och som uttrycks
tydligt i detta verk är användningen av frekventa tempoförändringar, som helt styrs av
textens betydelse.
Plats: Elinebergskyrkan, Elinebergsvägen 13
Kontakt: Astrid Itzigehl 042-18 90 34

Raus församling

”Ge dig tid”- Kvällsmässa i stillhet
Unna dig en halvtimme med tystnad, förbön och gemenskap.
Tid: Torsdagar 18.00-18.30 v. 3-22.
Plats: Allhelgonakyrkan, Rååvägen 99
Kontakt: Per-Olof Andersson 042-18 90 23 eller Astrid Itzigehl 042-18 90 34
Högmässa och söndagssamtal
Tema: Bön
Efter högmässan fikar vi tillsammans och samtalar om bönen som en möjlighet.
Tid: Söndag 17/5
Plats: Allhelgonakyrkan, Rååvägen 99
Kontakt: Per-Olof Andersson 042-18 90 23
Middagsbön och klimatsmart sopplunch
Vi delar gemenskapen i kyrkan och runt matbordet.
Tid: Tisdagar kl 12 vecka 3-20.
Plats: Allhelgonakyrkan, Rååvägen 99
Pris: 50 kr
Kontakt: Lennart Hamark, 042-18 90 35
Middagsbön och klimatsmart sopplunch
Vi delar gemenskapen i kyrkan och runt matbordet
Tid: Torsdagar kl 12 vecka 3-20
Plats: Elinebergskyrkan, Elinebergsvägen 13
Pris: 50 kr
Kontakt: Lennart Hamark, 042-18 90 35
Korsets väg- stilla veckans musikandakter
I bön, stillhet och musik möter vi passionsberättelsen om Jesu väg till korset.
Efter andakten serveras kvällsfika.
Tid: Mån 6/4, Tis 7/4, Ons 8/4 kl.19.00
Plats: Allhelgonakyrkan, Rååvägen 99.
Kontakt: Astrid Itzigehl, 042-18 90 34
Raus församling

samtalsgrupper
”Ge dig tid”- Samtal
Med inspiration av samtalsmaterialet ”Nådens år” pratar vi fritt om tro och liv. Öppen för alla! Ge dig tid för att lyssna, prata och möta andra!
Tid: Torsdagar 18.45-19.45 v. 3-22.
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 20/1, 17/2, 16/3, 20/4 och 18/5 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 3-22.
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. V.4-21
Plats: Kinahuset, Ättekullagatan 24
Kontakt: Astrid Itzigehl, 042-18 90 34
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lekmannakåren
Lekmannakåren inbjuder till församlingsaftnar
Vi håller regelbundna kårmöten med föredrag eller musik, fika och en stunds gemenskap. Alla är välkomna till våra möten.
Tid:
20 januari - ”Var inte rädd” en kväll med Ylva Eggerhorns liv och författarskap,
Magnus Wittgren
17 februari - Årsmöte
16 mars - Psalmernas värld
20 april - Karin och Rickard Johansson spelar och sjunger för oss.
18 maj - våravslutning Göran Brontz, dragspel
Plats: Raus församlingsgård, Kielergatan 25 kl. 18.30
Kostnad: Fika 30 kr
Kontakt: Magnus Wittgren, 042-18 90 58
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meditation och retreat
Retreathelg på Mor Cilla
Retreat innebär att få dra sig undan i tystnad. Det bir mycket ”egentid” samt
tillfällen till gemensam bön och möjlighet till enskilda samtal.
Retreatledare: Lis Hamark, diakon och Astrid Itzigehl, präst.
Anmälan senast 6/3 till Astrid Itzigehl, 042-18 90 34
Tid: Tors 2/4 – Sön 5/4 (OBS retreaten börjar redan tors kväll)
Plats. Mor Cillas gränd 1, Arild
Pris: 1000 SEK för mat och logi (möjlighet att ansöka om ev. bidrag)

tema och evenemang
Fastan 2020 – Mat och miljö
Var med i årets fastegrupp! Efter fjolårets ”plastfasta” vill vi i år rikta vår uppmärksamhet på matens klimat- och miljöpåverkan. Vi vill tillsammans lära oss
mer om miljösmarta val i mataffären, om lokala matproducenter, om hemmaodling och om kompostmetoden ”Bokashi”. Du väljer själv om du under fastan vill
avstå från något, t.ex. från palmolja eller från mat transporterad med flyg. Eller
du kanske vill prova på att leva vegan under de 7 veckorna?
Tid:
Ons 26/2 kl.18.00. Upptakt med föredrag och provsmakning. Kl.19.00
Askonsdagsmässa
Ons 18/3 kl. 17.00 Studiebesök (anmälan på träffen 26/2)
Ons 8/4 kl.18.00 Avslutning. Vad har vi lärt oss? Kl.19.00 Korsvägsandakt.
Plats: Raus församlingsgård, Kielergatan 25
Kontakt Astrid Itzigehl, 042-18 90 34

Raus församling

utflykt
Bussutfärd
Tid: 26 maj
Buss avgår från: Elinebergskyrkan kl 13.30 Kielergatan 25 kl 13.45 och
Ättekullaskolan kl 14.00
Mer information följer senare!
Kontakt: Lis Hamark, 042-18 90 68

Filborna församling
bön och mässa
Mitt på dagen
Varje tisdag, onsdag och torsdag kl. 12 samlas vi i kyrkan för stillhet och bön. Stunden i kyrkan kan vara ett bra sätt att pausa mitt på dagen på eller vara en hållpunkt
mitt i veckan. Kanske kan du komma innan jobbet eller innan det andra som tar vid
som är planerat för dagen. Mässa tar ca 30 min och bön tar ca 20 min.
Tid: tisdagar, onsdagar, torsdagar kl. 12
Plats: Den Gode Herdens kyrka
Kontakt: komminister Charles Hägg
Annandag pingst, gudstjänst i trädgården och sommarfest
Annandag pingst firas med gudstjänst i trädgården och efterföljande sommarfest. Vi
bjuds på musik och sång. Lotterier, grillning, våfflor och trevligheter med insamling
till Act Svenska kyrkan.
Tid: 1 juni kl. 18-20
Plats: Den Gode Herdens kyrka
Kontakt: komminister Charles Hägg

Filborna församling

Bild av hayme100 från Pixabay

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. Terminsavslutning 19 maj
Tid: tisdagar kl. 12.15
Plats: Den Gode Herdens kyrka
Pris: 40 kr (vid köp av 10 lunchbiljetter 300 kr)
Kontakt: husmor Susanne Revtorp
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
Plats: Den Gode Herdens kyrka
Kontakt: diakon Thomas Bengtsson
Fredagsmys
För alla - äldre, ungdomar, familjer och vuxna
Vi äter tacos, leker, snackar och ber en enkel aftonbön tillsammans. Maten kostar
40kr för vuxna och barn äter gratis i vuxet sällskap. Ingen anmälan, men hör gärna
av dig.Dörrarna öppnas kl. 17.15, och ett begränsat antal platser.
Tid: fredagar kl. 17.30-19.30
Plats: Den Gode Herdens kyrka
Kontakt: diakon Annika Westerlund
Filborna församling

samtalsgrupper
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!
Tid: tisdagar kl. 13.30-14.30
Plats: Den Gode Herdens kyrka
Kontakt: diakon Thomas Bengtsson
Program för våren 2020:
Musikunderhållning
28 januari		
hemvärnets veteraner
11 februari		
Magnus Wittgren, sjunger Ylva Eggehorn
25 februari		
SMS, Svempa, Mia och Stefan
24 mars 		
Fastepsalmer med Thomas
12 maj 		
St Olofs läsarsångscafékör
19 maj 		
Dina och mina sånger, med Marianne och Thomas
Föreläsningar
4 februari 		
10 mars 		
31 mars 		
14 april		
Erasmie

Nyanserade nymodigheter, Niklas Persson
”Kan man tro på uppståndelsen?”, Anna Eklund
Matsmart
Vernissage, konstutställning och samtal ”Bibeln i bilder”, Katarina

Bibelsnack – samtalsträffar med Charles Hägg
21 januari
18 februari
17 mars			
7 april
5 maj
Så levde vi förr – samtalsträffar
3 mars		
Susanne inleder, om att safta, salta och sylta
28 april 		
Brev, mail, telefon, röksignaler och kaffedrickande

Filborna församling

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!
Vi startar fredagen den 17 april
Tid: fredagar kl. 10-12.00
Plats: Den Gode Herdens kyrka
Kontakt: diakon Annika Westerlund
Pilgrimsvandring - datum och tider se sid 28
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.
Kontakt: diakon Thomas Bengtsson

Maria församling
gudstjänster och middagsbön
Middagsbön
Tid: Måndag – fredag kl. 12.00 (startar 1/3, fram till dess enligt tidigare prog.)
Måndagar: Orgelmeditation med middagsbön Mitt på dagen en stunds vila från
vardagens stress och buller. Mitt i livet, ett avbrott för tanke och meditation.
Mitt i city, en plats i ro under Mariakyrkans trygga valv. Mjuk, meditativ musik och några ord på vägen Nils Tykesson improviserar på stora orgeln. Stoppa
stressen, Stanna i tiden, Sitt i stillhet
Tisdagar
Den första tisdagen i varje månad spelar församlingens organister
orgelmusik av Buxtehude. Kompositörens samtliga verk kommer att framföras
under en tidsrymd av nittio månader. Kort middagsbön. Övriga tisdagar läses
kyrkoårsanknutna psaltartexter och fokuseras på helgonen som kopplas till Sveriges namnsdagar.
Onsdagar
Varje onsdag spelar Maria församlings organister ”Tolvnollett”: varierad och
spännande orgelrepertoar i ca 20 minuter, i samband med en kort middagsbön.
Här kan man lyssna på orgelmusik från hela världen och alla epoker, spelade
på Mariakyrkans mäktiga och världsberömda Marcussen – orgel.
Under sommarmånaderna ersätts Tolvnollett med den berömda Lunchmusik
serien.
Torsdagar
Logga ut – tyst meditation kl. 12 – 13 i S:ta Maria kyrka,
Under 1 timmes tid kan man i tystnad komma och gå som det passar en själv.
Unna dig ” att logga ut” mitt på dagen och välj tystnaden i Maria kyrkans lugna
tysta kyrkorum. I tystnaden kan vi samla ihop oss och fylla på batterier som behövs laddas. Stänga ute vardagens brus, höra vår innersta röst och ge utrymme
till den katalysator tystnaden är för visdom och liv.
Fredagar
Middagsbön och förbön. Sista fredagen i månaden firas mässa i samband
med förbönen.
Präst tillgänglig för samtal i Mariakyrkan onsdag
eftermiddag kl. 15.30 – 16.30.

Maria församling

Middagsbön och öppet café
Ung som gammal är välkommen till en stunds avkoppling och gemenskap på
kyrktorget. Vi inleder med middagsbön i kyrkan.
Tid: tisdagar kl. 14.00
Plats: S:ta Anna kyrka
Kontakt: Inga-Lill Karlsson, tel. 042 – 18 90 27
eller inga-lill.karlsson@svenskakyrkan.se
Sköna söndag
Söndagarna går i olika teman med aktiviteter som t.ex. föreläsningar,
Pyssel och samtalsgrupper. Dagen börjar med gemensam lunch för den som
önskar och barnlokalen är öppen för verksamhet.
Tid: Söndag 9/2, 1/3, 5/4, 3/5, 31/5
Kl. 12.00 gemensam lunch för dem som önskar.
Öppen förskola, avslutas kl. 13.45
Kl.13.00 Program med tema för söndagen
Kl. 14.00 Mässa
Plats: S:ta Anna kyrka, Johan Banérs gata 65
Barn 0-12 år gratis, 13-19 år 25 kr och vuxna 50 kr
Anmälan till husmor, Lotta Jönsson tel. 042-18 91 04 senast torsdagen innan.
Eller maria.pastorat@svenskakyrkan.se
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 14/2, 13/3, 24/4, 15/5 klockan 10:00
Plats: S:t Andreas kyrka, Maria Park
Kontakt: Pernilla Ludvigsson tel. 042 – 18 91 21 el. 0761 – 17 17 90 endast sms
eller pernilla.ludvigsson@svenskakyrkan.se
Maria Hjelmgren tel 042 – 18 90 20, 072 – 521 18 47
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mötesplatser och samtalsgrupper
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: 21/1, 18/2, 17/3, 14/4, 12/5, 9/6 k. 12.30
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
Bibelgrupp
Vi samlas varannan vecka för att samtala om tro och bibel.
Våren 2020 läser vi” Mina bibliska systrar” skriven av Anna Sophia Bonde.
Hon berättar om bibliska kvinnor bl.a. Sara, Hagar, Hanna, Rut och änkan i Sarefat. Glimtar ur Gamla testamentet.
Tid: 13/1,27/1, 10/2, 24/2, 9/3, 23/3, 6/4, 20/4, 4/5, 18/5 kl. 14-16
Plats: S:ta Anna kyrka
Kontakt: Inga-Lill Karlsson tel. 042 – 18 90 27
Livsfrågor
Vi samlas för att samtala om livsfrågor. Våra vägar i livet ser olika ut, men flera
frågeställningar är gemensamma. Crossroades, vägar korsas , vi möts och får ta
vara på de ögonblick där vi kan utbyta tankar om livet och tro. I livsfrågegruppen får du tillfälle att samtala med andra.
Tid: 20/1, 3/2, 17/2, 2/3 , 16/3, 30/3, 27/4, 11/5 kl. 14-16
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 serveras.
Anmäl senast torsdagen innan om ni kommer! Kostnadsfritt.
Tid: 28/1, 10/3, 21/4, 12/5 kl. 17.00 – 19.00
Plats: S:ta Anna kyrka
Anmälan till : michaela.tehagen@svenskakyrkan.se tel. 042-18 90 63
eller Tina.nordstrom@svenskakyrkan.se tel. 042 – 18 90 62
Utflykt till Malmö museum
Tid: v 8 (sportlovet) tisdagen 18/2. Tåg avgår kl. 13.11 från Knutpunkten. Samling
kl. 13.00 vid biljettförsäljningen. Medtag dricka till eftermiddagsfika. Vi bjuder på
kanelbullar. Senaste anmälningsdag: 3/2.
Kostnadsfritt.
Läger
För familjer med barn under 8 år: 15 – 17 maj 2020 Mor Cilla i Arild
För familjer med barn från 8 år: 5 – 8 juli 2020 Mor Cilla i Arild
Kontakt: Michaela Tehagen tel. 042 – 18 90 63
eller Tina Nordström
tel. 042-18 90 62
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Torsdagsträff
Vi träffas i S:ta Anna församlingssal till en stunds gemenskap med kaffe och varierande föredrag.
Tid: kl. 14.00 – 16.00
Plats: S:ta Anna församlingssal
30 jan Voix celeste, stämsång
13 febr Äventyrsresa till Australien och Nya Zeeland, Bertil Hagberg, bilder
27 febr Vägen till präst, Vår nya präst Jessica Menzinsky
12 mars Carolina Tholander, sång, Maria Falkfors Nielsen, piano.
26 mars Nässlor-älskad kulturväxt. Kristna Ignestam berättar om arbetet med
denna Kulturväxt. Utställning av produkter.
9 april Skärtorsdagen, matprogram med Jan Boris-Möller
Hur man lagade mat förr och varför man gjorde som man gjorde.
Skärtorsdagsmässa kl. 16.00 i S:ta Anna kyrka
23 april Musikprogram med Maria Falkfors och Boel Videke
14 maj Utflykt
Plats: S:ta Anna kyrka
Kontakt: Inga-Lill Karlsson telefon 042 – 18 90 27

kreativitet
Lugna måndag
Ingen föranmälan behövs, gruppen är öppen för dig som tycker om att skapa
I en social gemenskap. Kaffe och material finns.
Tid: måndagar kl. 9.30 – 12.00 , 13/1 – 8/6
Plats: S:ta Anna kyrka
Kontakt: Anette Wiklund, tel. 18 90 64
Pysselgrupp
Arbets-och pysselgruppen i S:ta Anna kyrka samtalar och arbetar inför Vårmarknaden den 28/3. Gruppen är öppen för alla, träffas onsdagar.
Tid: 8/1 – 25/3 kl. 14.00 – 16.00.
Efter vårmarknaden 1 april – 29/4. Kl. 14.00 – 16.00
Plats: S:ta Anna kyrka, församlingshemmet
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 vardagens brus. I tystnaden kan vi samla
ihop oss och fylla på batterier som behövs laddas upp. S:ta Anna kyrkorum inbjuder till ro och avslappning. Massor av levande ljus, kort meditationstext och
lång meditativ tystnad. Ingen anmälan krävs och det är möjligt att lämna kyrkorummet om så behövs.
Tid: 10/2, 24/2, 9/3, 23/3, 6/4, 20/4, 4/5, 18/4, 1/6 kl. 18.30 -19.30
S:ta Anna kyrka, Johan Banérs gata 65
Kontakt: Cecilia Westerholm 042-18 91 12, cecilia.westerholm@svenskakyrkan.se
Retreatdag
För dig som längtar efter en dag i tystnad och eftertanke. Där stillheten lämnar
utrymme, så något nytt kan få gro. En dag då själen och andligheten står i centrum. Anmälan krävs senast 4 dagar innan aktuell retreatdag.
Tid: 8/2 och 18/4 kl 10.00 -16.30
Pris: 100 kronor - fika och soppa ingår
Plats: Solfångare, Mariehällsvägen 72, Maria Park.
Kontakt: Cecilia Westerholm042-18 91 12, cecilia.westerholm@svenskakyrkan.se

marknad och insamling
Vårmarknad
Arbets-och pysselgruppen förbereder tillsammans med ungdomar Vårmarknad.
De insamlade medlen går till ACT, Svenska Kyrkans internationella arbete.
På marknaden finner du björk med lotter, lotterier, försäljning av hembakat, loppis, servering.
Tid: 28/3 kl. 10.00-13.00
Plats S:ta Anna kyrka, Johan Banérs gata 65
Kontakt: Inga-Lill Karlsson, tel. 042 – 18 90 27
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suomenkielinen aikuistyö 2020
finskspråkigt vuxenarbete 2020
AAVOIMET OVET seuraavina parittomina keskiviikkoina klo 14.00 Marian seurakuntatalolla, 3. krs
ÖPPEN GEMENSKAP på följande udda onsdagar kl. 14.00 i Maria församlingshem, 3. vån.
15/1 ”Aikaa Jumala loi eikä kiireest virkkant mittää.”
”Gud skapade tiden, men sade ingenting om brådska.”
29/1 Ihmiselle annettiin vapautta ja vastuuta – unohtuiko vastuu?
Människan fick frihet och ansvar – glömdes ansvaret?
12/2 ”Rakkaus, joka päättyy, ei ole koskaan alkanutkaan.”
”Kärlek som tar slut har inte ens börjat.”
26/2 Jumalanpalveluksen symboliikka
Gudstjänstens symbolik
11/3 Elämässä kaikki on jossain muualla.
I livet finns tankarna ofta någon annanstans.
25/3 Paikallisseurakunnan arki ja pyhä
Lokalförsamlingens vardag och helg
8/4 Risti kertoo Jumalan uhrautuvasta rakkaudesta.
Korset berättar om Guds offrande kärlek.
22/4 Nuoruuden unelmat ja vanhuuden pelot
Ungdomens drömmar och ålderdomens rädslor
6/5 Onko ilma enää ilmaista?
Är luft fortfarande gratis?

fastekampanjen 2020 - act svenska kyrkan
Årets fasteaktion handlar om att vi har alla rätten att leva i trygghet och säkerhet, i frihet från
våld. Kampen för fred, jämställdhet, rättvisa och hållbarhet hör ihop. Vi lever alla under samma himmel och har samma rättigheter men verkligheten ser olika ut. Tillsammans skapar vi
hopp, möjligheter och en hållbar framtid. Tillsammans kan vi göra skillnad! Förutom de aktiviteter som finns i församlingarna för insamling till kampanjen görs en gemensam satsning med
Helsingborgs pastorat och Kvistofta församling i konsertsatsningen Vilda vackra jord.

Vilda vackra jord
Dan Bornemark med musiker. Barn- och ungdomskörer från Svenska kyrkan Helsingborg
och Kvistofta församling.
Tillsammans med barn och unga far vi Jorden runt i sång och musik. Med sig i sin musikaliska kappsäck har Dan Bornemark både nyare musik såväl som de älskade Tutti frutti-sångerna och en och annan Gullan Bornemark-klassiker. Högt i tak och allsång med nästan 200
unga röster utlovas. Konserterna arrangeras i samband med Act Svenska kyrkans kampanj
Allas rätt till frihet utan våld. Det kommer även att finnas enkel servering och lotterier på
plats. Alla intäkter går oavkortat till kampanjen.
Entré: 20 kr. Förköp av biljetter på expeditionerna i Gustav Adolfs, Maria, Raus och Kvistofta församlingar från och med 24 februari. Se sidan 3 för adresser till församlingarnas expeditioner. Biljetter kommer också att säljas vid entrén i mån av tillgång. Konsertlängd: cirka
45 minuter
Tid: Lördag 21 mars, kl. 11:30 och 13:30
Plats: Gustav Adolfs kyrka

FASTEAKTIONEN 2020
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STÅ PÅ
MODETS
SIDA
För alla människors rätt
att leva i frihet från våld.

TILLSAMMANS KAN VI GÖRA SKILLNAD
svenskakyrkan.se/act

helande cirkeldans
Helande Cirkeldans – Universella Fredsdanser i Helsingborg våren 2020
FRED, FRID och FANTASI
FRED står för vänskap med människor, djur och natur
FRID står för inre lyssnande stillhet
FANTASI står för nytänk och kampvilja
Allt detta kan vi uppleva i cirkeldansen!
Tid och datum: Lördagar kl. 14.00-16.15
25/1 - efterföljande knytkalas, 22/2, 14/3, 25/4, 16/5
Plats: Maria församlingssal: S.Storgat.22, ingång från gården
via Prästgatan, 5-10 min från Helsingborgs Central, Knutpunkten.
Kostnad: Hela terminen: 250 kronor.
Anmälan senast 17/1 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
DIN LJUSA SKUGGA
Lördag 8/2
Kl. 13.30 samling och genomgång av danserna, vatten- och fikapaus.
Kl. 16.00 Dansmässan ”Din ljusa skugga”
Präst: Annmari Nelson Dansledare: Anna-Christin Martinsson

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 4 januari kl 10-14.
Vi vandrar från Den Gode Herdens kyrka och
tillbaka.
Tema: Vilka är mina gåvor?
Lördag 18 januari kl 10-14
Vi vandrar från Elinebergskyrkan till Ramlösa
Brunn och tillbaka.
Tema: Livets källa
Lördag 1 februari kl. 10-14
Vi vandrar S:ta Maria kyrka till Pålsjö kapell.
Tema: om att söka en ljusare tillvaro
Lördag 29 februari kl 10-14
Vi vandrar från Den Gode Herdens kyrka,
Blåkullagatan 7, via Adolfsbergskyrkan till Elinebergskyrkan.
Tema: Prövningar och möjligheter

Lördag 18 april kl lö 10-14
Vi vandrar till och från Rosenträdgården,
Margaretas gata vid Hallbergs trappor
Tema: Helig mark
Lördag 2 maj kl 10-16
Vi vandrar från Sankt Anna kyrka via Pålsjö
skog till Gustaf Adolfs kyrka.
Tema: Vägen till livet
Lördag och söndag 23-24 maj
med övernattning, Hallands Väderö.
Kostnad för mat och logi ca 350 kr utöver
egen busskostnad.
Tema: Om att komma närmare Gud
Lördag 13 juni lö 10-16
Vi vandrar från Hilleshögs dalar till Råå.

Lördag 14 mars kl 10-14
Vi vandrar från Raus kyrka, Kyrkvägen 1 till
Allhelgonakyrkan.
Tema: Den kämpande tron - vad vill den?

Lördag 27 juni lö 10-16
Vi vandrar från Elinebergskyrkan, via Raus
kyrka till Allhelgonakyrkan.
Tema: Förlorad och återfunnen

Lördag 28 mars kl 10-14
Vi vandrar från Sankt Olofs kyrka, Jönköpingsgatan 23, till Maria kyrka.
Tema: Om att försonas med sig själv och
andra
Lördag 4 april kl 10-14
Vi vandrar från Sankt Anna kyrka till Gustaf
Adolfs kyrka
Tema: Vem är jag och hur vet jag det?

Fredag 10 juli fr 10-16
Vi vandrar från Domsten till Helsingborg
Tema: Pilgrimsnycklarna Frihet och Bekymmerslöshet

svenskakyrkan.se/
helsingborg/pilgrimhelsingborg

Varma 0ch 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

palmsöndag, stilla veckan, påsk
söndag 5 april

onsdag 8 april

Högmässa
Gustav Adolfs kyrka kl. 10:00
Den Gode Herdens kyrka kl. 10:00
S:t Olofs kyrka kl. 10:00
S:ta Maria kyrka kl. 11:00

Korsets väg
Allhelgonakyrkan kl. 19:00

Mässa med små och stora
Raus kyrka kl. 10:00
S:ta Anna kyrka kl. 14:00

skärtorsdag 9 april

Passionsgudstjänst
S:ta Maria kyrka kl. 19:00

Eli - aftonsång och mässa
Elinebergskyrkan kl. 18:00

Skärtorsdagsmässa
S:ta Anna kyrka kl. 16:00
Den Gode Herdens kyrka kl. 18:00
S:t Andreas kyrka kl. 18:30
Gustav Adolfs kyrka kl. 18:30
S:ta Maria kyrka kl. 19:00
Raus kyrka kl. 19:00

måndag 6 april

långfredag 10 april

Korsets väg
Allhelgonakyrkan kl. 19:00

Gudstjänst vid tredje timmen
Adolfsbergskyrkan kl. 9:00

Passionsgudstjänst
S:ta Maria kyrka kl. 19:00

Långfredagsgudstjänst
Raus kyrka kl. 10:00
Den Gode Herdens kyrka kl. 10:00
S:ta Maria kyrka kl. 11:00
Allhelgonakyrkan kl. 15:00 (musikgudstjänst)

Adolfsbergsmässa
Adolfsbergskyrkan kl. 17:00

tisdag 7 april
Korsets väg
Allhelgonakyrkan kl. 19:00
Passionsgudstjänst
S:ta Maria kyrka kl. 19:00

Gudstjänst vid sjätte timmen
S:t Olofs kyrka kl. 12:00
Korsvägsgudstjänst
S:ta Anna kyrka kl. 15:00
Gudstjänst vid nionde timmen
Gustav Adolfs kyrka kl. 15:00

Gravläggningsgudstjänst
S:ta Maria kyrka kl. 17:00
påskafton 10 april
Påsknattsmässa
S:ta Maria kyrka kl. 23:30
Allhelgonakyrkan kl. 23:30
påskdagen 11 april
Högmässa
Gustav Adolfs kyrka kl. 10:00
Raus kyrka kl. 10:00
S:t Olofs kyrka kl. 10:00
Den Gode Herdens kyrka kl. 10:00
S:ta Maria kyrka kl. 11:00
Mässa
S:ta Anna kyrka kl. 14:00
Påskmässa på finska
S:ta Anna kyrka kl. 16:00
annandag påsk 12 april
Högmässa
Adolfsbergskyrkan kl. 10:00
S:ta Maria kyrka kl. 11:00
Gospelmässa
Allhelgonakyrkan kl. 18:00

Programmet uppdateras löpande. Fler aktiviteter finns på

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.
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: Onsdagar, kl. 16.30 – 18.00, med start 5/2
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: Våren 2020 - 2/4, 16/4, 30/4, 14/5, 28/5
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 10.00-12.00
On 13.30-15.30
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

