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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!

HANNA HAR ORDET

TACK JESUS FÖR LÄGER! 

Jag älskar läger och har alltid gjort. Del av det 
är nog att jag alltid har gillat att sova hemifrån. 
Förstå mig rätt, borta bra men hemma bäst, jag 
älskar att vara hemma. Men jag har alltid gillat 
att sova över hos folk och sova borta på läger. 
Det händer något tycker jag när man delar den 
erfarenheten det är att sova hemifrån tillsam-
mans. Jag har alltid tyckt att det händer något 
med samtalen efter en viss tid på dygnet. Som 
om vi när mörkret faller känner oss trygga att 
öppna upp vårt inre på ett annat sätt, det är 
min erfarenhet i alla fall.
 Att sova över är ju såklart inte det enda jag 
älskar med att vara på läger. Jag har också alltid 
tyckt om att vara bland många människor, 
jag gillar inte att vara själv, knappt ens när jag 

är på toa för det är så långtråkigt tycker jag. 
Och på läger måste man aldrig vara ensam, om 
man inte vill det. Jag älskar känslan av att dela 
vardagen, äta mat tillsammans, be och samtala. 
Det är verkligen något speciellt med läger. 
Kanske är det den delade upplevelsen som gör 
det. Att vara på en isolerad plats där mycket av 
omvärldens bekymmer inte får så stor plats, lite 
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som en oas. Det är väldigt intensivt att vara på 
läger men det är också en plats att koppla bort 
allt det där vardagliga ett litet tag och fokusera 
enbart på det vi gör här och nu. Och på de 
läger jag brukar vara på får något annat, eller 
jag kanske ska säga någon annan, ta den platsen 
och det är Jesus. 
 När jag var på läger i min tonårstid var min 
tro lite som en bergochdalbana och jag byggde 
min tro på upplevelserna jag fick vara med om i 
lovsången, förbönen och samtalen på alla olika 
läger. Allt annat kändes lite tomt i jämförelse. 
Att vara på läger var som att dricka saft utan 
att späda ut den och min tro hemma i vardagen 
blev lite mer som vanligt saft, god, men inte så 
stark.
 Läger var också en plats där man ofta fick 
en tydlig inbjudan till att ta emot Jesus i sitt liv 
eller uppmuntrades till att ta steg i tron, och jag 
tror man växte mycket av det, och att vi var så 
många som gjorde det ihop. Det kanske är en 
nyckel som känns självklar nu när jag skriver 
det, men att söka Gud tillsammans kanske är 
en av grejerna som gör läger så speciellt. Att 
dela gemenskapen i tron och söka Jesus tillsam-
mans tror jag är så viktigt, inte bara på läger 
utan även hemma i våra församlingar och hem-
grupper. Att få dela allt vad det innebär att vara 
kristen med andra som också kan hjälpa oss 
och stötta oss när tvivel kommer. Som också 
kan påminna oss om allt vi upplevt tillsam-
mans när tron känns som utspädd saft. Att dela 
livet helt enkelt. 
 Att jag som snart är 27 år gammal fortfaran-
de älskar att sova på ett cementgolv med 500 

”Vi är skapade  
till gemenskap.”

andra tjejer är jag så tacksam för, och jag ber 
till Gud att det aldrig kommer förändras. Men 
ju äldre jag blir desto mer inser jag hur viktigt 
det är att få ha den där gemenskapen jag fått 
ha på läger resten av året också. Där kommer 
församlingen och församlingsgemenskapen in. 
En plats där Jesus får vara, precis som på läger, 
i centrum. Jag tror att vi är skapade till gemen-
skap, inte bara de där härliga veckorna på året 
som vi är på läger, utan hela livet. Alla kanske 
inte är som jag och helst vill ha sällskap dygnet 
runt, och det är helt okej, kanske till och med 
bra, men jag tror att vi alla har ett behov av att 
vara del av ett sammanhang, och det är en av 
församlingens finaste egenskaper och uppgifter. 
Så tack Jesus för församling där vi kan få ha 
lägergemenskap året runt! Amen! 

Hanna Linneby 
Barn- och ungdomsledare i Hyllie Park Kyrkan
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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.
är en samling för barn och ungdomar årskurs 
4–6 varje fredag kväll kl 17.30–19.30. 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
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 onsdagar kl 19.30, oftast i 
kyrkan men ibland i hemmiljö.

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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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 
information. RPG står för Riksförbundet 
PensionärsGemenskap och är en pensionärsor-
ganisation på kristen grund. Lokalföreningen i 
Malmö heter "Malmö ekumeniska RPG-fören-
ing" och information om program och aktivite-
ter kan du hitta på Facebook-sidan med samma 
namn. 
 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!  

Verksamhet för äldre och andra daglediga

1 sep kl 14.00 i Wesleykyrkan: RPG – ”Även-
tyr i Bengalernas land”, med Thord och Birgitta 
Dahl.
15 sep kl 14.30: Daglediga.
16 sep kl 10.00–16.00: RPG – Åhusdagen 
(föranmälan senast 5 sept).
29 sep kl 14.00 i Hyllie Park Kyrkan: RPG 
– Filmen ”Frikyrkans historia”, med Roland 
Spjuth.
13 okt kl 14.30: Daglediga.
27 okt kl 14.00 i Immanuelskyrkan: RPG 
– ”Singing nurses”, med Ingela Wahlgren och 
Rune Lindkvist.
10 nov kl 14.30: Daglediga.
18 nov kl 09.30–15.30 i Pingstkyrkan, 
Lund: RPG-universitetet (föranmälan senast 
8 nov).
24 nov kl 14.00 i Stadionkyrkan: RPG – 
”När livet gör oss illa”, med Hillevi Jönsson.

Indienkväll
Jacob Marineni berättar och visar film om sitt
missions- och hjälparbete och den nu aktuella
situationen i Indien. 

Varmt välkomna!

Söndag 4 september kl 18.00  
Oasen på Hyllie Park, servering
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Välkomna
Josefin och Lovisa !

Vi önskar våra nya teamare välkomna till Malmö 
och Hyllie Park! Så här presenterar de sig: 

Jag heter Lovisa Hylén, jag är 19 år gammal, 
snart 20 år och kommer ifrån Kristianstad. Jag 
kommer teama hos er i ett år framöver med 
min vän Josefin Winzell. I våras gick jag en 
termin på Götabro Bibelskola och det är en 
termin som har varit så betydelsefull för mig. 
Jag har fått lära mig så mycket och fått fördjupa 
mig i min tro vilket jag är så tacksam över.
 På min fritid gillar jag att umgås med mina 
vänner och sjunga. Jag har hållit på med musik 
ända sen jag var liten och det är en självklar del 
i mitt liv. Att få vara med och sjunga och leda 
lovsång i kyrkan är något som jag tycker är så 
roligt! Jag tycker att lovsången är en viktig del 
i gudstjänsten, att få ära Gud genom sång och 
musik, eller genom något annat kreativt sätt.
 Jag tycker det är så häftigt att få vara med 
och möta ungdomar och se dem utvecklas på 
sina sätt och kanske få vara med och se när de 
tar emot Jesus!

Josefin Winzell heter jag, och jag kommer 
vara teamare i Hyllie Park under det komman-
de läsåret. Jag är strax 20 år, född och uppvux-
en i Linköping. Under förra läsåret gick jag på 
Götabro Bibelskolor – ett år som fått betyda 
mycket för mig. Nu är jag redo för att använda 
den kunskap jag har samlat på mig, och tjäna 
andra med mina gåvor. Något av det bästa jag 
vet är att se unga människor få lära känna Jesus, 
och det är bland annat därför som jag har valt 
att ta detta steget. Jag jobbar även som foto-
graf, och har gjort det sedan hösten 2020. Det 
ska bli otroligt spännande att få komma ner till 
Malmö, få lära känna staden och församlingen.
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Välkommen till en härlig helg på Bosarp! Vi 
börjar på fredag kvällen kl 18 med en gemen-
sam måltid. Helgen avslutas på söndag kl 15 
efter lunch och städning.
 Bosarp ligger ca 1 timmes bilfärd ifrån 
Malmö. Sista anmälningsdag är den 2 septem-
ber. Priserna för helgen är följande:
Vuxna: 600 kr
Barn från 4 år: 350 kr
Familjepris: 1800 kr
Dagsgäst (lördag): 350 kr

Församlingsläger på Bosarp 9–11 september
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ONSDAGSKVÄLL

31 aug 18.00 ”Tro & vetenskap”, 
med fysikprofessor Mats Lindroos.

14 sep 16.30 Soppa.  
17:30 Vernissage av fotoutställning 
med Samuel Pana och Stefan 
Casspe.  
18.30 Filmvisning ”Frikyrkans histo-
ria”. 19.30 Samtal och bön.

21 sep 18.00 ”Tro & vetenskap”.

5 okt 16.30 Soppa.  
18.00 ”Är vi inte framme snart? 
– Om längtan, väntan och tåla-
mod”, med Fredrik Lignell.

19 okt 18.00 ”Tro & vetenskap”, 
med medicinprofessor Fred  
Nyberg.

9 nov 18.00 ”Tro & vetenskap”, 
med professor Jan Blomgren.

30 nov 25-årsjubileum för Hyllie 
Park Folkhögskolan (under hela 
dagen).  
17.00 Soppa.  
18.00 Vernissage med den kine-
siska konstnären Liu Lifen.  
19.00 Jubileumskonsert med Per-
Erik Hallin, Anna Weister Andersson 
och kören Gospel för Hela Männis-
kan.

14 dec 18.00 ”Tro & vetenskap”, 
med professorn i programvarutek-
nik Per Runeson.
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Höstlovsläger på Bosarp
Lilla lägret (deltagarna är födda 2010–2013)
Söndag 30 oktober – tisdag 1 november.

Stora lägret (deltagarna är födda 2007–2009)
Onsdag 2 november – lördag 5 november

Håll koll på Bosarps hemsida för mer info: 
https://bosarp.se/lager/
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SEPTEMBER 2022

Söndag 4 september
11.00 Gudstjänst med Herrens måltid
Andreas Giger predikar.
Församlingsmöte för medlemmar efteråt.
18.00 Indienkväll 
med Jacob Marineni. Se s 5.

9-11 september
Församlingsläger på Bosarp

Se s 7.

Söndag 11 september
11.00 Gudstjänst
Birgitta Rasmusson predikar.

Söndag 18 september
11.00 Gudstjänst
Kai Johansen från Centrumkyrkan predikar.
”Upptäck Hyllie Park Kyrkan” efteråt, se 11.

Lördag 24 september
19.00 ”Älska Malmö” 
Gudstjänst i Europaporten med Sebastian 
Stakset.

Söndag 25 september
11.00 Gudstjänst 
Andreas Giger predikar.

OKTOBER 2022

Söndag 2 oktober
11.00 Gudstjänst
Johan Pernryd från Hyllie Park Resurs predikar.

Söndag 9 oktober
11.00 Gudstjänst för alla åldrar med Herrens 
måltid
Birgitta Rasmusson m fl.

Söndag 16 oktober
11.00 Gudstjänst
Daniel Råsberg (missionsideolog, EFK) predikar.

Söndag 23 oktober
11.00 Gudstjänst
Roland Spjuth predikar.

Söndag 30 oktober – vintertid
11.00 Gudstjänst
Andreas Giger predikar.

NOVEMBER 2022

Söndag 6 november
11.00 Gudstjänst med Herrens måltid
Jorge Iglesias predikar.

Söndag 13 november
11.00 Gudstjänst
Roland Spjuth predikar.

Lördag 19 november
Unga Vuxna-konferens 

Mer info kommer när det närmar sig.

Söndag 20 november
11.00 Gudstjänst
Andreas Giger predikar.

Söndag 27 november – Första Advent
11.00 Gudstjänst
Birgitta Rasmusson predikar.

Onsdag 30 november
25-årsjubileum för Hyllie Park Folkhögskolan 
(under hela dagen). Mer info kommer, men 
se s 8.

ONSDAGSKVÄLL 
på Hyllie Park

Se s 8.
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Upptäck Hyllie Park Kyrkan
Söndag 18 september 
har vi ”Upptäck Hyllie 
Park Kyrkan” efter guds-
tjänsten (13.00–14.00). 
Det är en samling för dig 
som är nyfiken på att 
veta mer om församling-
en och kanske funderar 
på att bli medlem.   
Hjärtligt välkommen! 

Maila kyrkan@hylliepark.
se för mer information.

Dop
Söndagen 23 oktober planerar vi för dop i 
kyrkan. Funderar du på att bli döpt, kontakta 
någon av pastorerna.

Daglediga
För information om Daglediga-verksamheten 
och programmet, se s 5.
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FLER MÖTESPLATSER OCH ANNAN INFO

Manusstopp för nästa kvartalsblad är: 6 nov.

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 33, 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 
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.


