
Elinelundsvägen 55 • 216 23 Malmö • kyrkan@hylliepark.se • kyrkan.hylliepark.se

MARS–MAJ 
2022

G U D  Ä R  A L L T I D  S T Ö R R E



2

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!

TEAMAREN ALICE HAR ORDET

Jag har nu bott i Malmö och varit en del av 
Hyllie Parks verksamheter i ungefär sju måna-
der. Dessa månader har varit helt fantastiska 
och det skriver jag inte bara för att den här tex-
ten finns med i ett blad som läses av hela för-
samlingen, utan för att det är en genuin känsla 
jag har. Jag tror på en Gud som har skapat 
himmel och jord och som har skapat dig och 
mig. Jag tror också på en Gud som kallar och 
sänder människor dit han vill, på en Gud som 
har planer för våra liv. Och att jag i höstas blev 
sänd till Hyllie Park och har fått ta del av hans 
underbara verk här är jag så otroligt tacksam 
över.
 Jag har fått testa på det mesta här i kyrkan 
under hösten. Allt från att hålla i gudstjänster 
på äldreboendet, till att leda barnkör på jul-
festen och allt däremellan. Jag har fått träffa 

människor i alla åldrar och tagit del av många 
av Hyllie Park Kyrkans verksamheter. Men av 
de verksamheter jag varit med i, finns det ett 
ställe som har stuckit ut lite för mig. Vi har 
nämligen varit i Kroksbäck varje tisdagkväll 
och träffat en tjejgrupp där på fritidsgården 
Flamman. I början hade vi inte riktigt koll på 
vad vår uppgift var eller vad som förväntades av 
oss, men ju längre in vi kom på terminen, desto 
närmare relation fick vi till tjejerna. De har lärt 
oss olika danskoreografier som de själva kom-
mit på, spelat upp teatrar av alla dess slag och 
till och med försökt lära oss grunderna i mag-
dans, vilket inte var helt lätt kan jag tala om. 
Vi har blivit bemötta av så mycket kärlek och 
värme, och får varje gång vi kommer dit massa 
kramar av de yngre tjejerna. Jag har fått dela 
med mig av mitt liv, min uppväxt och mina 
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drömmar och de har fått dela sina tankar om 
livet. Vi har skrattat tillsammans och jag kan 
lätt säga att jag fått nya vänner där, stora som 
små. Vi har också fått berätta lite om kyrkan, 
om vårt ungdomsarbete och vilka vi träffar i 
kyrkan en vanlig vecka.
 Flamman är en fantastisk plats, en träff-
punkt där ungdomarna får ha roligt och lära sig 
nya saker. Jag är så glad över att få vara med och 
se en bråkdel av det arbete som bedrivs där, det 
är viktigt!
 Jag har kanske inte delat mitt vittnesbörd 
rakt ut eller fått chans att berätta allt om den 
Jesus jag tror på för tjejerna, men jag tror att 
Gud har fått göra sin grej på Flamman ändå. 
Kanske kommer det visa sig mer under våren 
eller så bär det frukt längre fram, det är något 
som bara Gud vet. Men jag litar på att han har 
lett oss dit och har en plan för Flamman och 
Hyllie Parks fortsatta samarbete. Jag tror att 
Gud inte bara sänder dig och mig utan en plan, 
hans tankar är långt högre än våra. Och det är 
så fint, vi får varje dag lita på hans sändning in i 
våra liv. Oavsett situation eller mående är Gud 
alltid större och bara god. Det är något vi får 
vila tryggt i och ta rygg på.

Alice Westh 
Teamare i Hyllie Park Kyrkan

”Oavsett situation  
eller mående är  

Gud alltid större  
och bara god.”
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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. 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
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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.

Verksamhet för äldre och andra daglediga

Välkomna på våra samlingar, som är öppna för 
alla!  

17 mars 14.30: Daglediga

31 mars kl 14.00: RPG-samling i Stadion-
kyrkan. Jard Samuelsson.

14 april 14.30: Daglediga

21 april 14.00: RPG-samling. Stadsvandring.

28 april 14.00: RPG-samling i Betania. 
Jonas Norén.

12 maj 14.30: Daglediga

19 maj 14.00: RPG:s vårutfärd.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TILLSAMMANS INBJUDER LOKALA KYRKOR  & NÄTVERKET JESUS TILL BARNEN TILL EN 

UTRUSTANDE  
INSPIRATIONSDAG  
En heldag för föräldrar, barnledare, pastorer, präster… och andra som möter och jobbar med barn och 
familjer. Inspiration, undervisning, samtal och seminarier. En matnyttig och stärkande dag både för ditt personliga liv och för ditt ledarskap.   
 

HYLLIE PARK KYRKAN 
LÖRDAG 12 MARS 
MALMÖ 2022 
ANMÄL DIG SENAST 1 MARS  
 

 
MER INFO, PROGRAM & ANMÄLAN FINNS PÅ WWW.JESUSTILLBARNEN.SE  

Bli inspirerad! 
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ONSDAGSKVÄLL
med kvällsmat, föredrag och mer på Hyllie Park

2 mars ”Helande och hopp som bär”, 
Linalie Newman, Ingemar Fors m fl

9 mars Måltiden – enkel nattvardsmåltid

23 mars ”Ljudet av tystnad”, Britta Her-
mansson samtalar med Tomas Sjödin 
och Michael Jeff Johnsson medverkar 
med sång och musik. 

30 mars ”Tillåta ett naturligt sätt att dö”, 
Stefan Stiegler

27 april ”Vad är det som är så speci-
ellt med Panzisjukhuset i Bukavu, Östra 
Kongo-Kinshasa och Dr Mukwege?”,  
Ellinor Ädelroth, professor emerita och 
lungläkare med mångårigt volontärar-
bete vid sjukhuset.

11 maj Samtal med kommunpolitiker. 
Mer info kommer. 

16.30−17.30 Kvällsmat i Restaurang källan
17.30 Konstpaus

18.30 Programpunkt

L judet  av tys tnad

ONSDAGSKVÄLL
med kvällsmat, föredrag och mer på Hyllie Park

Britta Hermansson samtalar med Tomas Sjödin 
och Michael Jeff Johnsson medverkar med sång 
och musik.

23 mars kl 18.30
på Hyllie Park
Elinelundsvägen 55, Malmö
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17.30  Vernissage på Torget
16.00  Kvällsmat i Källan 

Måltiden
Onsdag 9 mars kl 18.30

i Hyllie Park Kyrkan
Elinelundsvägen 55

En enkel 
nattvardsmåltid 
med textläsning, 

bön och sång
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Kom och fira valborg och våren 
på Hyllie Park den 30 april!

Valborgs
 firande

19.00  Våreld med blåskvartett, sång och tal.

20.00  Konsert 
med Atle Big Band från Lund, inne i Arken. 
Gratis entré.  
Dirigent: Vincent Nilsson 
Sångsolist: Sofie Barck Abrahamsson. 

Gökotta med  
A Rocha på Kristi 
himmelsfärdsdag 

26 maj kl 07.00  
(se s 11).
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MARS 2022

Onsdag 2 mars
18.30 Onsdagskväll på Hyllie Park, se s 6−7.

Söndag 6 mars
11.00 Gudstjänst med Herrens måltid
Andreas Giger predikar. Församlingssamtal 
efteråt.

Onsdag 9 mars
18.30 Måltiden, se s 7.

Onsdag 12 mars
Inspirationsdag med Jesus till barnen, se s 5.

Söndag 13 mars
16.00 Gudstjänst med Hela Människan
Lennart Henriksson predikar. Kören Gospel för 
Hela Människan.

Lördag 19 mars
19.00 Lovsångskväll

Söndag 20 mars
11.00 Gudstjänst
Birgitta Rasmusson predikar.

Onsdag 23 mars
18.30 Onsdag på Hyllie Park, se s 6.

Söndag 27 mars (sommartid)
11.00 Gudstjänst 
Andreas Giger predikar. Årsmöte efteråt.

Onsdag 30 mars
18.30 Onsdag på Hyllie Park, se s 6−7.

APRIL 2022

Söndag 3 april
11.00 Gudstjänst
Stefan Stiegler predikar.

Söndag 10 april
11.00 Gudstjänst
Andreas Giger predikar.

Fredag 15 april − Långfredagen
11.00 Gudstjänst med Herrens måltid
Andreas Giger predikar. 

Söndag 17 april − Påskdagen
11.00 Gudstjänst för alla åldrar
Birgitta Rasmusson m fl. Barnkör.
16,00 Kyrkornas gemensamma påskfirande 
på Möllevångstorget, se kommande info.

Lördag 23 april
19.00 Konsert med Per-Erik Hallin och kören 
Gospel för Hela Människan. Mer info kommer.

Söndag 24 april
11.00 Gudstjänst  
tillsammans med Hyllie Park Folkhögskola
Linda Alexandersson predikar.

Onsdag 27 april
18.30 Onsdag på Hyllie Park, se s 6.

Lördag 30 april
19.00 Fira Valborg på Hyllie Park, se s 9.

MAJ 2022

Söndag 1 maj
11.00 Gudstjänst för alla åldrar
Hanna Ekros predikar. Barnkör.

Söndag 8 maj
11.00 Gudstjänst  
tillsammans med Äldreboendet
Birgitta Rasmusson predikar.

Onsdag 11 maj
18.30 Onsdag på Hyllie Park, se s 6.

Söndag 15 maj
11.00 Gudstjänst
Andreas Giger predikar.

Söndag 22 maj
11.00 Gudstjänst för alla åldrar 
tillsammans med Förskolan
Birgitta Rasmusson m fl.
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Upptäck Hyllie Park Kyrkan
Söndag 10 april har vi 
”Upptäck Hyllie Park 
Kyrkan” efter gudstjäns-
ten (13.00–14.00). Det 
är en samling för dig 
som är nyfiken på att 
veta mer om försam-
lingen och kanske funderar på att bli med-
lem. Vi bjuder på lättare lunch och någon av 
våra pastorer berättar mer.  
Hjärtligt välkommen! 

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

Dop
Söndagen 15 maj 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.

Torsdag 26 maj
07.00 Gökotta med A Rocha
Vi träffas vid parkeringen i Törringelund. Med-
tag fika och lämplig klädsel. Mer information 
kommer om du anmäler dig via mail: 
krina@arocha.org.

Söndag 29 maj
11.00 Gudstjänst
Birgitta Rasmusson predikar.
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FLER MÖTESPLATSER OCH ANNAN INFO

Manusstopp för nästa kvartalsblad är: 6 maj.

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.

Missa inte
 » 18–20 juli: Lilla sommarlägret, Bosarp, för 

barn födda 2010–2013.
 » 21–24 juli: Stora sommarlägret, Bosarp, för 

barn födda 2007–2009.
 » 29 juli–8 aug: Teen Street, i södra Tyskland, 

för ungdomar i åldern 13–17 år.
 » 9–11 sep: Församlingshelg på Bosarp.


