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VÄLKOMMEN

Vi i Hyllie Park Kyrkan är människor som 
möter både glädje och bekymmer. En del av oss 
är blyga och försiktiga, andra frimodiga och 
talföra. Några är konservativa, andra älskar att 
förändra och förnya. Bland oss finns både barn, 
tonåringar och vuxna med olika bakgrunder.
 Men vi har något viktigt gemensamt: Till-
sammans med kristna över hela världen har vi 
mött och bekänner oss till den Gud som i Jesus 
Kristus har visat sig vara vänskapens och  

kärlekens källa. Gud vill liv och glädje och 
erbjuder varje människa befrielse, upprättelse 
och gemenskap.
 Genom vårt liv tillsammans som försam-
ling i vardag och helg, vill vi vara ett hoppfullt 
tecken på att Gud älskar alla människor och 
håller på att rädda världen. För oss innebär 
detta att vi försöker följa Jesus Kristus, att vi 
lägger vikt vid gemenskap och relationer och 
att vi i det lilla såväl som det stora strävar efter 
rättvisa, fred och försoning. 
 Vi är väl medvetna om våra brister och vår 
ofullkomlighet, men med Guds Andes hjälp 
och varandras stöd och omsorg, är vi på vand-
ring mot den framtid som kallas Guds rike. 
Det om något är ett spännande äventyr och du 
får gärna slå följe med oss!

ANDREAS HAR ORDET

Kära församling! Det är en märklig känsla 
som infinner sig när jag skriver dessa rader. Vad 
skriver man när jag nu för sista gången skriver 
”Pastorn har ordet” i vårt kvartalsblad? 
 Det är nu 18,5 år sedan jag kom till Hyl-
lie Park Kyrkan. Det har varit 4 år som ALT-
student då jag också under 1½ år arbetade som 
ungdomsledare, tjänsten som ungdomspastor 
varade i 9½ år och nu senast har jag arbetat 3 år 
som pastor. Det är väldigt svårt att kortfattat 
sammanfatta min tid på Hyllie Park, men ordet 
”tacksamhet” är det ord som bäst förmedlar 
det jag känner. Jag är tacksam för alla dessa 
fantastiska år jag har fått tjäna i församlingen 
och det är många underbara minnen jag tar 
med mig från dessa år som vi delat tillsammans. 
Jag är tacksam för allt jag har fått lära mig. Jag 
är tacksam för förtroendet ni har visat mig och 

mest av allt är jag tacksam för alla fina vän-
ner jag har fått på Hyllie Park. Jag gläder mig 
också över att så många av de ungdomar jag 
lärt känna är kvar i kyrkan och följer Jesus! Det 
är det bästa jag tar med mig. Vi har som familj 
alltid känt oss hemma på Hyllie Park och det 
känns overkligt att vi som familj snart inte är 
kvar här. Men Malmö är vårt hem och ni kom-
mer att se oss när vi kommer till Sverige för att 
hälsa på. Det kan ni vara säkra på! Ni får gärna 
bära oss i bön när ni tänker på oss. Be framför 

TACKSAMHET
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I FÖRSAMLINGENS LIV

allt för barnen att de får hitta vänner och att de 
känner sig hemma i sin nya omgivning.
 När jag nu skriver ”Pastorn har ordet” vill 
jag passa på att påminna oss om den vision vi 
har i Hyllie Park Kyrkan, nämligen:
1. VÄGLEDA människor till Jesus och göra dem 
DELAKTIGA i en synlig kristen gemenskap.
2. VÅRDA och UTRUSTA till lärjungaskap.
3. SÄNDA människor med evangeliet om Jesus 
Kristus över sociala, kulturella och geografiska 
gränser.
 Men vad innebär det i praktiken?
1. VÄGLEDA. För det första: Låt oss inte tröttna 
på att hjälpa människor att få upp ögonen 
för vem Jesus är, oavsett om det är människor 
utanför kyrkan eller om det är församlings-
barnen som växer upp mitt ibland oss. Det är 
underbart att du och jag har fått lära känna Je-
sus, men det finns fler som behöver lära känna 
honom. Det är ju ingen hemlighet som vi ska 
behålla för oss själva. Tvärtom! Det är ett bud-
skap värt att berätta vidare. Gör det just där du 
befinner dig! Vi har alla människor runt om-
kring oss som ännu inte vet vem Jesus är. För 
det andra: vi behöver hjälpa människorna att 
hitta den kristna gemenskapen. Vi människor 
behöver både Jesus och varandra. Tänk vilken 
rikedom det är att tillhöra en församling!
2. VÅRDA och UTRUSTA. Vi behöver alla vård 
och vi behöver alla rustas. Låt församlingen 
vara en plats där vi vårdas i livets svårigheter. 
Någon sa en gång: ”En församling är som ett 
sjukhus där vi får hjälp med våra sår och be-
kymmer och inte ett museum.” I församlingen 
får vi uppleva helande, upprättelse och förlå-
telse. Församlingen är en plats där vi får börja 
på nytt, födas på nytt, men också en plats där 
vi rustas för vardagens utmaningar. Det är ju 
inte alltid enkelt att vara människa. Inte hel-
ler är det enkelt att vara Jesu lärjunge. Att vara 
lärjunge till Jesus innebär att vi har valt att inte 
följa världen. Genom att följa Jesus så har vi 
valt att stå upp för rättvisa, att älska och förlåta 

”Vi är skapade  
till gemenskap.”

våra fiender och vi har valt att stå för de värde-
ringar Jesus står för. Det innebär att vi behöver 
rustas för att kunna stå rakryggade och modiga 
i en värld där många människor inte än vet vem 
Jesus är, där vissa inte är intresserade av att veta 
vem Jesus är eller där vissa är fientligt inställda 
mot Jesus. I församlingen rustas vi tillsammans 
för uppdraget som Jesus har gett oss!
3. SÄNDA. Vi vill inte sitta kvar i en ömsesidig 
beundran och klappa varandra på ryggen. Vi 
vill vara aktiva. Vi vill vara Jesu sändebud i den 
miljö vi befinner oss. Jesus skickade sina lär-
jungar ut över hela världen för att förkunna de 
goda nyheterna och det är exakt det vi också 
vill göra. Vi vill sända varandra ut i vår vardag 
för att förkunna evangeliet. Vi behöver kanske 
ibland påminna varandra om det fantastiska 
budskap vi har. Budskapet om det Jesus har 
gjort för oss, gör för oss och den framtid Jesus 
planerar för oss och det är värt att berättas vi-
dare. Vi vill att alla människor ska få del av det 
glada budskapet!
Fortsätter på nästa sida
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Stort tack Anna och Andreas för era 12,5 år 
som pastorspar i Hyllie Park Kyrkan! 
 Andreas, du har med din noggranhet och 
trofasthet visat stor omsorg om församlingen. 
Vi är glada och tacksamma för att du alltid va-
rit samarbetsvillig och djupt engagerad i Alpha 
såväl som gudstjänster, i hemgruppsarbetet så-

väl som administrativa uppgifter, i ungdomsar-
betet såväl som planering och enskilda samtal. 
Du har alltid månat om Hyllie Parks bästa och 
nu vill vi alla önska hela er fina familj det bästa 
in i nya äventyr. 

Nåd och rik välsignelse från Herren!

 Det för oss ju osökt in på att det nu är jul 
igen. Visst går tiden fort? Julen är ett väldigt 
bra tillfälle att påminna människor om varför 
vi firar jul och det är ett bra tillfälle att öva oss 
på att leva ut vår vision. Det finns exempelvis 
många härliga julkonserter och adventsguds-
tjänster som vi kan bjuda med vänner och 
bekanta till. Det finns många tillfällen att prata 
om julens budskap runt matbordet, fikabordet 
eller runt vilket bord som helst. Tänk om det 
är den här julen som får förändra din väns eller 

din grannes liv? Var frimodig! Bjud in, berätta 
men framför allt lev på ett sätt som gör att 
männi skor ser Jesus i dig. Var välsignad i ditt 
uppdrag!

GOD JUL kära Hyllie Park-familj!

Jag och min familj kommer sakna er!

Vi ses igen!

Andreas Giger 
Pastor i Hyllie Park Kyrkan

”Andreas har ordet”, fortsättning från föregående sida
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BARN & UNGDOM

Gudstjänster
Gudstjänster med tillbedjan, predikan och över-
låtelse firar vi varje söndag kl 11.00. Som regel 
firas Herrens måltid första söndagen i månaden.

Hemgrupper
Hemgrupperna har en central plats i vårt liv 
tillsammans som kyrka. Här ges möjlighet att 
tillsammans växa och tränas i lärjungaskap och 
efterföljelse genom att vi delar livet med varan-
dra. Vill du vara med i en hemgrupp, ta kontakt 
med Hemgruppsrådet.

Daglediga
Välkommen till våra dagledigträffar med varm 
gemenskap och ett intressant innehåll. Vi träf-
fas som regel på torsdagseftermiddagar.

Street Church Malmö
I ekumenisk regi anordnar Street Church Mal-
mö evangelisation fredagar varannan vecka (kon-
takta Bo-Christer Jönsson)  med start kl 19.30 i 
Betlehemskyrkan, Södervärnsgatan 7.

Aktiviteter under 
gudstjänsttid
Barnen är med under gudstjänstens början 
och går sedan tillsammans med sina ledare till 
Himlakul (3 år–årskurs 1) och Himlaliv (års-
kurs 2–3). Här lyssnar man på bibelberättelser, 
umgås, pysslar, leker, målar, ber och mycket 
mer! För de äldre barnen finns Söndagsakade-
min (årskurs 4–6) och KONFA (årskurs 7–9) 
som båda träffas under gudstjänsttid. 

V.I.P. →16 dec | 13 jan→

är en samling för barn och ungdomar årskurs 
4–6 varje fredag kväll kl 17.30–19.00. Samling-
arna bygger mycket på roliga aktiviteter och ge-
menskap med varandra och Gud. Det sportas, 
leks, bakas, målas. Det är andakter och hajker 
och mycket annat roligt! 

Glow →16 dec | 13 jan→

är en samling för åldern 13–19 år på fredagar 
kl 19.30–23.00. När vi träffas så vill vi ta tid 
att umgås, prata om livet och Gud, göra olika 
aktiviteter och bygga en bra gemenskap och 
vänskap.

Unga Vuxna
träffas regelbundet. Det riktar sig till dig som 
är 19 år och uppåt. Vårt fokus ligger på gemen-
skap. Vi vill komma närmare Jesus och varan-
dra genom att ha öppna och ärliga samtal. Vi 
samtalar om Gud och livet, fikar och gör olika 
aktiviteter. Vi träffas både i kyrkan och i hem-
miljö.

Sång och lek för barn
Hyllie Park Kyrkans Sång och lek vänder sig till 
dig som är hemma med små barn.  En stund 
med sång och rörelser för dig och ditt barn. 
Fredagar 10.00–11.30. 
  

Om du vill veta mer, kontakta vår barn- och 
ungdomsledare: 

Hanna Linneby, 
hanna.linneby@hylliepark.se

MÖTESPLATSER
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Sportlovsläger
19–21 februari (preliminär tid)
Lilla Sportlovslägret, Bosarp  
(för barn födda 2010–2013)

22–25 februari (preliminär tid) 
Stora Sportlovslägret, Bosarp 
(för barn födda 2007–2009)

Håll koll på Bosarps hemsida för mer info: 
https://bosarp.se/lager/Kontakta Hanna Linneby, 

hanna.linneby@hylliepark.se
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Jag har varit med på språkcafé i ganska många år och för 
mig är det så stimulerande, lärorikt och roligt! Tänk att 
få träffa människor från Syrien, Irak, Tyskland, Kroatien, 
Ukraina, Iran och många andra länder – och det utan 
att åka längre än till Stensjögatan 3 i Malmö! Där finns 
Hyllie Park Folkhögskolas sfi-verksamhet, och varannan 
torsdag kl. 17.00–18.30 träffas vi några volontärer  i det 
språkcafé som kyrkan har. Vi sitter tillsammans i små 
grupper, ibland en och två, och samtalar med deltagarna 
om allt från mat till stora frågor om livet. Ansvariga lä-
rare har förberett ämnen inför varje tillfälle som gruppen 
tillsammans väljer om vi ska samtala om eller om prata 
om något annat.
 Vi brukar vara en handfull volontärer men är glada om 
vi blir fler! Vill du? Du kan i så fall prata med Birgitta 
Rasmusson eller mig så berättar vi mer.

Ida Andersson
Diakonirådet

Kom och var me’ på språkcafé!

Språkcafé
Varannan torsdag 

kl 17.00–18.30

Stensjögatan 3 i Malmö

Kom och samtala om smått  
och stort med deltagare  

i vår sfi-verksamhet.

Hyllie Park Kyrkans äldre samlas en torsdag 
per månad kl 14.30 till "Daglediga" då vi fikar, 
samtalar och lyssnar till någon inbjuden gäst. 
Samlingen är ca 1,5 timme lång och vi brukar 
vara i Oasen. I höst blir dessa samlingar 15 sep, 
13 okt och 10 nov.
 En torsdag per månad är det också RPG-
samling i någon av Malmös frikyrkor. Då är det 
intressanta program med föredrag och informa-
tion. RPG står för Riksförbundet PensionärsGe-
menskap och är en pensionärsorganisation på 
kristen grund. Lokalföreningen i Malmö heter 
"Malmö ekumeniska RPG-förening" och infor-
mation om program och aktiviteter kan du hitta 
på Facebook-sidan med samma namn. 

Verksamhet för äldre och andra daglediga

 RPG:s Skåne-Blekinge-distrikt ordnar varje 
höst två samlingar, Åhusdagen på Åhusgården 
och RPG-universitetet i Lund.
 Välkomna på våra samlingar, som är öppna 
för alla!  

10 dec kl 14.00 på Hyllie Park: RPG:s julfest.
19 jan kl 14.30: Daglediga.
2 feb kl 14.00: RPG storsamling (plats inte 
bestämd).
16 feb kl 14.30: Daglediga.
2 mars kl 14.00 i Immanuelskyrkan: RPG:s 
årsmöte och filmen ”Frikyrkans historia”.
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ONSDAGSKVÄLL
En onsdagskväll i  månaden med föredrag  

och annat. Mer info kommer – 
håll utkik på hemsidan eller sociala media.

Jag vill uppmuntra dig att avsätta tid för HLR-
utbildningen. Den kan bidra till att öka din 
beredskap att rädda livet på den som drabbas 
av hjärtstillestånd. Man kan göra det ensam el-
ler tillsammans med någon annan eller kanske i 
hemgruppen.
 På kyrktorget i Hyllie Park Kyrkan finns en 
hjärtstartare. Bekanta dig med den för att vara 
bättre beredd att använda den.

 Jag blev själv medveten om behovet av 
utbildning och repetition i grundläggande 
utbildning i HLR. För några veckor sedan var 
jag i en matvaruaffär och fick medverka till 
att hjälpa en person som drabbats av hjärtstil-
lestånd tills ambulanspersonalen kom och tog 
över.

Roland Sundqvist
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Årets mäktigaste nyårsfestival, på fem olika orter
Jönköping, Västerås, Väst, Malmö och Norr #theunitefestival

theunitefestival.com

NYår

theunitefestival.com

bosarp.se/nyarslager
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DECEMBER 2022

Fredag 2 december
19.30 Lovsångskväll med Glow 
Se s 6.

Söndag 4 december
11.00 Gudstjänst med dop
Roland Spjuth predikar.
Avtackning av Andreas Giger.

Torsdag 8 december
19.00 Bön för Malmö i Europaporten 

Fredag 9 december
19.00 Glow-café 

Söndag 11 december

16.00 Julfest för alla åldrar
med drama, sång och musik av barnkör.

Onsdag 14 december
18.00 Vetenskap och tro 
med programvaruteknikprofessorn Per  
Runeson: ”Att se det osynliga – om kristen tro 
och teknikvetenskap”.

Lördag 17 december
18.00 Julkonsert med Atle Big Band 
Se s 6.

Söndag 18 december
11.00 Gudstjänst med Herrens måltid
Andreas Giger predikar.

Söndag 25 december – Juldagen
11.00 Julgudstjänst 
Birgitta Rasmusson predikar.

JANUARI 2023

Söndag 1 januari
11.00 Gudstjänst
Församlingsrådet ansvarar.

Söndag 8 januari
11.00 Gudstjänst för alla åldrar
Bibeläventyret med Lisa Eidebrant och  
Hanna Linneby.

Söndag 15 januari
11.00 Gudstjänst
Birgitta Rasmusson predikar.

Ekumeniska böneveckan 
i Malmös olika kyrkor

18–25 januari
Mer info kommer.

Söndag 22 januari
11.00 Ekumenisk gudstjänst i S:t Johannes kyrka
Thomas Sjödin predikar.

Söndag 29 januari
11.00 Gudstjänst
Elnaz Muradi predikar.

FEBRUARI 2023

Söndag 5 februari
11.00 Gudstjänst med Herrens måltid
Birgitta Rasmusson predikar.

Söndag 12 februari
11.00 Gudstjänst
Hanna Ekros predikar.

Söndag 19 februari
11.00 Gudstjänst
Roland Spjuth predikar.

Söndag 26 februari
11.00 Gudstjänst
Arne Mörnerud predikar.
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Daglediga
För information om Daglediga-verksamheten 
och programmet, se s 7.

ONSDAGSKVÄLL 
på Hyllie Park

Se s 8.

Julfest
för alla åldrar

11 dec kl 16.00

Juldrama
Sång och musik

Servering
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FLER MÖTESPLATSER OCH ANNAN INFO

Manusstopp för nästa kvartalsblad är: 5 feb.

Församlingskalender
Förutom på hemsidan så finns församlingens 
kalender som en Google-kalender:
https://www.google.com/calendar/
embed?src=hylliepark.kyrkan%40gmail.
com&ctz=Europe/Stockholm.

Kyrkans hemsida
Ta gärna en titt på kyrkans hemsida: 
kyrkan.hylliepark.se

DU FÅR GÄRNA BESÖKA ELLER KONTAKTA OSS

Hyllie Park Kyrkan
Elinelundsvägen 55, 216 23 Malmö
Buss 1 eller 9, hållplats Elinelund
E-post: kyrkan@hylliepark.se
Hemsida: kyrkan.hylliepark.se
Instagram: hpkmalmo
Plusgiro: 43 07 26-0, Bankgiro: 295-0798
Swish: 123 395 23 55

Anställda
Andreas Giger, pastor, 0739-48 58 11, andreas.giger@hylliepark.se (t o m 31 december)
Birgitta Rasmusson, pastor, 0733-52 00 30, birgitta.rasmusson@hylliepark.se
Hanna Linneby, barn- och ungdomsledare, 0701-47 25 23, hanna.linneby@hylliepark.se

All kultur- och studieverksamhet sker i  
samarbete med Studieförbundet Bilda.

Missa inte
 » 26 mars: Församlingens årsmöte 

Manus skickas till Hanna Ekros:  
hannaekros@live.se


