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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!

PASTORN HAR ORDET

När jag började första klass fick vi lära oss psal-
mer ur Psalmboken som vi sjöng ståendes vid 
våra bänkar medan fröken spelade på tramp-
orgeln. Så var det på 60-talet. Jag kommer väl 
ihåg den första psalmen vi lärde oss: ”Morgon 
mellan fjällen”. Nog var det lite lustigt att vi lär-
de oss sjunga den, för ingen av oss ungar hade 
någonsin sett ett fjäll. Det här var i Åtvidaberg, 
som visserligen hade en kuperad och omväx-
lande natur, men långt borta från fjällandskap. 
Det man lär sig i unga år, det fastnar och kan 
komma upp till ytan många år senare i livet.
 I somras gjorde jag och min man Bengt en 
lång resa upp genom vårt vackra Sverige. Vi 
följde östkusten och stannade hos släktingar 
och vänner. Så fantastiskt roligt att få mötas 
efter coronapandemins begränsningar! Vi hade 
fått våra två vaccinationer och vi höll fortfa-

rande avstånd till dem vi gästade, men det blev 
ändå möjligt att träffas, tack och lov.
 Vid Kalix körde vi västerut för att nå slutmå-
let Abisko. Jag hade nämligen en längtan efter 
att få se midnattssolen. I Abisko tog vi första 
kvällen linbanan upp på fjället. Vi var redan på 
400 meters höjd över havet och den två kilo-
meter långa linbanan tog oss ytterligare 500 
meter upp. Det var magnifikt att stå på fjället 
och skåda ut över vidderna åt alla håll. Kvällen 
var mulen, så fastän det var ljust eftersom solen 
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I FÖRSAMLINGENS LIV

aldrig gick ner, kunde vi inte se midnattssolen. 
När kvällen gått över till ny dag tog vi linbanan 
ner igen och gick till sängs, uppfyllda av natur-
upplevelser. 
 Nästa morgon, efter en god frukost och efter 
att vandringskängorna var påsnörda, gick vi 
en liten vandring på en av vandringslederna. 
Det var en härlig morgon. Jag hade de senaste 
dagarna lärt mig många nya fjällväxter och njöt 
verkligen av att se fjällsippa, fjällglim, hönsbär, 
svarthö, rödblära och smörboll i mängd. Varje 
liten blomma var så vacker och inramades av 
trädens grönska och stenar som glittrade i sol-
ljuset. Samtidigt ackompanjerades de av for-
sens brus och det blev nästan en magisk upple-
velse. Då rann den gamla psalmen vi lärde oss i 
första klass upp i sinnet och minnet. 

 Morgon mellan fjällen. 
 Hör, hur bäck och flod, 
 sorlande mot hällen, sjunger: 
 Gud är god, Gud är god.
 (Psalm 179 i Psalmboken, vers 1.)

Gud är god! För mig är det en viktig verklig-
het. Jag tror och litar på att Gud är god. Hela 
skapelsen vittnar på olika sätt om Guds god-
het, tålamod och omsorg. Det vill jag leva i och 
förmedla till andra.
 Församlingen bedriver barn och ungdoms-
verksamhet på tisdagseftermiddagar, fredags-
kvällar och söndagar i våra lokaler. Att Gud 
är god, vill oss väl och älskar oss innerligt, är 
viktigt att förmedla till barn och ungdomar 
genom samtal, aktiviteter och bön. Det är så 
värdefullt att få med sig den tryggheten genom 
livet. 

 Vi sjunger ibland i gudstjänsterna: ”När 
ingen annan ser mig, så vet jag att du ser. När 
ingen annan lyssnar, du hör mig när jag ber … I 
dina händer får jag bara vara. Vad som än hän-
der är jag trygg. Du är den ende, det finns ingen 
annan. Jesus jag älskar bara dig.”
 Om vi får en morgon mellan fjällen, en jäk-
tig morgon med tjat på barnen att skynda sig, 
en morgon i rusningstrafik, en stilla morgon 
med tekopp och tidning eller en sådan där dag 
då vi helst somnar om, så hoppas jag att vi alla 
ska få smaka på livet med Gud. Vare sig vi är 
friska eller sjuka, känner oss starka eller svaga, 
tycker livet är lätt att leva eller svårt, så önskar 
jag att vi kan stämma in i att Gud är god och i 
Guds händer får vi vara trygga.

Birgitta Rasmusson 
Pastor i Hyllie Park Kyrkan

PS. Vi fick se midnattssolen i Jokkmokk, se 
framsidan. DS.
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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 onsdag eftermiddagar. .

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 
Minikul (0–2 år), Himlakul (3 år–års- 
kurs 1) och Himlaliv (årskurs 2–3). Här lyssnar 
man på bibelberättelser, umgås, pysslar, leker, 
målar, ber och mycket mer! För de äldre bar-
nen finns Söndagsakademin (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 18.00. Samlingarna 
bygger mycket på roliga aktiviteter och gemen-
skap 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 19.00. 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 framförallt i hemmiljö 
men ibland är vi i kyrkan eller besöker andra 
ungdomsgrupper.

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. Anmälan till Lisen 
Winborg, lisen.winborg@hylliepark.se.
  

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

Hanna Linneby, 
hanna.linneby@hylliepark.se

MÖTESPLATSER

Corona-pandemin påverkar hur vi samlas!
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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.
 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! Här följer programmet: 

9 september 14.30: Daglediga. Besök av  
Peter Andersen, VD för Hyllie Park. Han be-
rättar lite om sig själv och om framtidsplanerna 
för Hyllie Park.

Verksamhet för äldre och andra daglediga.
15 september. Åhusdagen, Åhusgården, Åhus. 
Medverkan av Bengt Åkesson och Patricia 
Tudor Sandahl. 

30 september 14.00: RPG-samling i  
Stadionkyrkan. Louise Lundberg och Karin 
Andréasson berättar om Malmö missionsför-
samlingars historia.

14 oktober 14.30: Daglediga. Hanna Linneby 
berättar om sig själv och ungdomsarbetet.

28 oktober 14.00: RPG-samling i  
Immanuelskyrkan. Kommunens äldreom-
budsman Annika Kron Larsson berättar om 
äldrevården i Malmö.

11 november 14.30: Daglediga. Besök av  
pastor Birgitta Rasmusson.

12 november. RPG-universitetet i  
Pingstkyrkan, Lund. Medverkan av Gunnel 
Hesslow och Björn Tyberg.

25 november 14.00: RPG-samling. Thomas 
Rosendal kåserar över "Fader Gunnar – min 
Fader". Plats meddelas senare.

11 december kl 14.00: RPG:s julfest på  
Hyllie Park.
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Stort tack, Jonathan!
Efter två år som anställd för att arbeta med våra ungdomar, 
slutar Jonathan för att gifta sig med Elina och bosätta sig i 
Tollarp. Vi vill uttrycka vårt varma tack för stort engagemang, 
hängivet ledarskap och positivt föredöme för våra ungdomar. 
Jonathan fortsätter att arbeta på Bosarp Läger och Kursgård, 
så kontakten med ungdomarna fortsätter. 

Vi önskar dig och Elina Guds välsignelse!
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Kinakväll 18 september
med missionärsparet Lisette och Christian Gabre

19.00 ”Kina – lika spännande då som nu!”

Lisette Gabre har stor kärlek, passion och 
drygt 25 års erfarenhet av Kina. Lisette har 
med sin familj bott i landet i tio år och har 
sedan dess fortsatt sitt arbete bland Kinas 
människor både med  hankineser men också 
minoriteter. 

Tillsammans med sin man Christian har de 
rest i pionjärenas fotspår och sökt upp de för-
samlingar som de svenska missionärerna star-
tade. Det blir en kväll då vi gör en resa i tiden 
bakåt, men också får höra lite hur läget är idag.

Vi åker i egna bilar och samlas där kl 11.00. 
Den guidade turen med dramatiserade bibel-
berättelser bjuder församlingen på. 
Var och en betalar för maten:
Vuxen: 150 kr
6–19 år: 75 kr
0–5: gratis

Anmälan till Birgitta Rasmusson,  
birgitta.rasmusson@hylliepark.se,  
senast 18 september.
Hemsida: bibelnsvarld.nu

Följ med till “Bibelns värld”, Starby
Lördag den 25 september, kl 11.00–14.00
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ONSDAGSKVÄLL
med kvällsmat, föredrag och mer på Hyllie Park

8 sep Jonas Helgesson: Hela livet hand-
lar om motivation

15 sep Björn-Ola Linnér

22 sep Pernilla Ström 

29 sep Sune Svanberg

6 okt Bengt Brülde

13 okt Lena-Sofia Tiemeyer

3 nov Elisabeth Sandlund 

10 nov Måltiden - enkel nattvardsmåltid 

24 nov Björn-Ola Linnér 

1 dec Konsert med Gospel för Hela 
människan 

16.30−17.30 Kvällsmat i Restaurang källan
17.40 Konstpaus

18.00 Programpunkt

Seven är titeln på en söndagssamling som  
arrangeras i Hyllie Park Kyrkan.
 Syftet är helt enkelt att vi ska inspireras, 
motiveras, utmanas och utrustas med ny 
livsgnista inför den kommande veckan.
 Innehållet rymmer bl a livsberättelser, 
”rapporter och reportage”, knytkalas m m.  

Datum följande söndagskvällar: 22/8, 5/9, 
19/9, 3/10, 17/10, 31/10, 14/11, 28/11  
kl 18.00.

Datum för Outreach Hyllie: kontakta Davo, 
se sedan.

Kontaktperson: Davo Benkus,  
076-30 444 75.

SEVEN
Friskvård för ande, själ och kropp
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Touch My Soul
i Hyllie Park Kyrkan 

lördag den 6 november 17.00

En själfull konsert från hjärta till hjärta, mellan 
himmel och jord. Jazz, soul, visa och gospel i ett 
holistiskt möte.

ELISABETH MELANDER – sång
Hyllad för sitt innerligt personliga och själfulla 
uttryck inom jazzen, men även inom soul och 
gospelmusiken, med en bredd både röstligt 
och genremässigt. Elisabeth har sedan 15 års 
ålder turnerat, spelat in skivor och medverkat 
i ett otal radio- och TV-program i Sverige och 
utomlands. Hon arbetar som sångerska i varie-
rade sammanhang och har sjungit med många 
av vårt lands främsta musiker; på jazzklubbar, 
konsert- och kulturscener, i kyrkor. Elisabeth 
gav 2018 ut sin kritikerhyllade jazz CD ”Reflec-
tions Of A Voice” och blev rankad som topp 
tre i den prestigefulla ”The Best Jazz” – Annual 
Jazz Station Awards USA.

MARTIN BERGGREN – piano
En mångsidig pianist som inte låter sig begrän-
sas till en genre. Hans briljanta och känslomäs-
siga spel gör att musiken och samspelet alltid 
hamnar i första rummet. Med sin jazztrio MBT, 
gav han förra året ut ”Home”, en lyriskt vacker 
och varm CD med Martins egna kompositio-
ner.

CECILIA WEISSENRIEDER – cello
Cecilia är verksam som solist- och ensemble-
musiker i stråkkvartetten Minervakvartetten 
och i Lunds Stadsorkester.

Utdrag ur recensioner
”… och sagolika Elisabeth Melander - denna norrländska sångimport med inbyggd 

känsla för form, stil, som rättframt, mustigt, med stor pondus, utan åthävor och 
manér fick klockorna att stanna …”

”… Elisabeth Melander har en välkomnande värme i sången som fyller upp hela 
kyrkan med hennes sagolika klangbotten i hennes naturliga röst …”
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SEPTEMBER 2021

Söndag 5 september
11.00 Nattvardsgudstjänst
Andreas Giger predikar 

9−12 september
Älska Malmö. Se s 6.

Söndag 12 september
11.00 Gudstjänst
Andreas Giger predikar 

Lördag 18 september
11.00 Kinakväll. Se s 7.

Söndag 19 september
11.00 Nattvardsgudstjänst
Johan Pernryd (HP-resurs) predikar.

Lördag 25 september
Utflykt till Bibelns Värld. Se s 7.

Söndag 26 september
11.00 Gudstjänst 
Birgitta Rasmusson predikar.
Församlingsmöte efteråt,

OKTOBER 2021

Söndag 3 oktober
11.00 Gudstjänst för alla åldrar
Bibeläventyret med Lisa Eiderbrand och 
Hanna Linneby.

Lördag 9 oktober
Församlingsdag på Hyllie Park
Mer info kommer. 

Söndag 10 oktober
11.00 Nattvardsgudstjänst
Birgitta Rasmusson predikar.

Lördag 16 oktober
Retreatdag för män
Anmälan till Andreas Giger. Mer info kommer. 

Söndag 17 oktober
11.00 Gudstjänst
Andreas Giger predikar. 

Söndag 24 oktober
11.00 Gudstjänst med dop
Andreas Giger predikar.

Söndag 31 oktober (obs vintertid)
11.00 Gudstjänst
Mission i staden ansvarar. Inga barngrupper.

NOVEMBER 2021

Lördag 6 november

Touch My Soul − konsert. Se s 9.

Söndag 7 november
11.00 Gudstjänst
Birgitta Rasmusson predikar.

Söndag 14 november
11.00 Nattvardsgudstjänst för alla åldrar
Barn och ungdomsrådet ansvarar.

Lördag 20 november
Unga vuxna-konferens
Mer info kommer. 

Söndag 21 november
11.00 Gudstjänst
Andreas Giger predikar.
Församlingsmöte efteråt,

Lördag 27 november
Retreatdag för kvinnor
Anmälan till Birgitta Rasmusson. Mer info kommer. 

Söndag 28 november (Första advent)
11.00 Adventsgudstjänst
Kulturrådet och Birgitta Rasmusson.
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Upptäck Hyllie Park Kyrkan
Söndag 12 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 för-
samlingen och kanske funderar på att bli 
medlem. Vi bjuder på lättare lunch och nå-
gon av våra pastorer berättar mer. Hjärtligt 
välkommen! 

Maila kyrkan@hylliepark.se för mer informa-
tion.

Corona-pandemin påverkar hur vi samlas!

Dop
Söndagen 24 oktober planerar vi för dop i 
kyrkan. Funderar du på att bli döpt, kontakta 
någon av pastorerna.

Daglediga
För information om Daglediga-versamheten 
och höstens program, se s 5.

Onsdagskväll på Hyllie Park
För information om ”Onsdagskväll på Hyllie 
Park”, se s 8.
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FLER MÖTESPLATSER OCH ANNAN INFO

Manusstopp för nästa kvartalsblad är: 7 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.


