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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!

TEAMAREN HANNA HAR ORDET

För tre år sedan hade jag aldrig trott att jag idag 
skulle arbeta i församling. Jag gick mitt sista år 
på gymnasiet, och var i full gång med att plane-
ra min framtid. Jag såg mig själv klättra uppåt i 
livets klätterstege. Jag ville framåt - plugga, resa, 
jobba. Men så började det gro en längtan i mig 
som jag inte riktigt kunde lokalisera. En läng-
tan efter att utforska djupet i den tro jag bygger 
mitt liv på, och en känsla av att det måste fin-
nas en större mening med livet än uppfyllandet 
av de egna målen och drömmarna. Min väx-
ande längtan mynnade så småningom ut i ett 
bibelskoleår, där jag fick förstå att det i första 
hand inte är min egen tillfredsställelse som är 
livets högsta syfte. Jag förstod att jag är sänd att 
älska människor där jag går fram. Efter mitt år 
på bibelskolan ville jag ut och sätta den vetska-
pen i praktisk handling.

Tre månader in i arbetet i Hyllie Parks verk-
samheter har jag fått en smakbit på bredden 
av Guds skapelse genom alla de människor jag 
varje dag möter. Det är något alldeles speciellt 
att ena dagen fira gudstjänst på äldreboendet, 
för att nästa dag ha lekkväll med barnen ett 
stenkast bort i huset bredvid. Jag möter männ-
iskor i livets alla skeden, med olika bakgrund 
och med olika framtid. Det är spännande, 
utmanande, och hisnande vackert att varje dag 
få se vad Gud gör i och genom helt vanliga 
människor.
 Vi är skapade just för en tid som denna. Det 
finns ett högre syfte med ditt liv. Våga följ din 
innersta längtan! Jag är övertygad om att det 
finns någon som har lagt ner den i dig. När vi 
vågar gå med Gud - gå på Hans väg, mättas vår 
hunger efter mål och mening.

Fortsätter på sidan 3
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I FÖRSAMLINGENS LIV

För tre år sedan visste jag inte vilken resa jag 
skulle komma att dras med på. Jag hade inte 
med Gud i planeringen av livet som låg fram-
för. Nu vet jag att ett liv med Gud är ett liv där 
fokus skiftas från mig själv till något större. Ett 
liv med Gud är ett äventyr där slutdestinatio-
nen är en evighet med Honom själv.

Hanna Ekros 
Teamare i Hyllie Park Kyrkan

Sök först Guds rike  
och hans rättfärdighet, 

så skall ni få allt det 
andra också.

Matt 6:33
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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 
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 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 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

Corona-pandemin påverkar hur vi samlas!

(slutar 3/12 och börjar igen 21/1)

(slutar 17/12 och börjar igen 21/1)
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I FÖRSAMLINGENS LIV

Hyllie Park Malmö
Torsdag 9 dec kl 19.00

I samarbete med
Biljetter via

Strålande jul
PUTTE NELSSON • EVELINA GARD

1 december

9 december

2 
julkonserter

OBS! På grund av de nya covid-restrik-
tionerna krävs det Covidpass för att 

kunna vara med på konserten. Har du 
redan köpt din biljett och inte har ett 

Covidpass, kan du göra ett återköp  
på www.nortic.se.
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I FÖRSAMLINGENS LIV

Om Gud
och allt annat

Inspelade föredrag av Roland Spjuth,  
med efterföljande fika och samtal.

Start 19 januari kl 18.00

För mer info kontakta 
birgitta.rasmusson@hylliepark.se

7 samtalskvällar om kristen tro
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I FÖRSAMLINGENS LIV
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I FÖRSAMLINGENS LIV

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  

Indienafton i Hyllie Park Kyrkan
20 januari kl 18.30

Varmt välkommen till en kväll med informa-
tion om GTSSS hjälp- och missionsarbete  i 
Telangana, Indien. 

Bodil och Bo-Christer Jönsson berättar och 
visar bilder från arbetet, och Jacob Marineni 
deltar med en videohälsning.
Ni bjuds på kvällsfika!
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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! Programmet är inte färdigt när detta blad 
går i tryck, men här är några hållpunkter: 

11 december kl 14.00: RPG:s julfest på  
Hyllie Park.

20 januari 14.30: Daglediga

3 februari 14.00: RPG-samling i  
Hyllie Park Kyrkan. Eva Egeskans (från 
Karlskrona) berättar om en resa till Antarktis.

17 februari 14.30: Daglediga

3 mars 14.00: RPG:s årsmöte i  
Immanuelskyrkan.

I FÖRSAMLINGENS LIV

Sportlovsläger
20–22 februari
Lilla Sportlovslägret, Bosarp  
(för barn födda 2010–2013)

23–26 februari 
Stora Sportlovslägret, Bosarp 
(för barn födda 2007–2009)

Kontakta Hanna Linneby, 
hanna.linneby@hylliepark.se
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DECEMBER 2021

Onsdag 1 december
19.00 Gud blev människa
Julkonsert med Peter Hallström och Gospel 
för Hela människan. Se s 5.

Söndag 5 december
11.00 Nattvardsgudstjänst
Andreas Giger predikar.

Torsdag 9 december
19.00 Strålande jul
Julkonsert med Putte Nelsson och Evelina 
Gard. Se s 5.

Söndag 12 december
16.00 Julfest för alla åldrar
med drama, sång och musik av körer. 

Söndag 19 december
11.00 Gudstjänst
Birgitta Rasmusson predikar.

24 december: Julafton
11.00 Samling vid krubban 
Andreas Giger.

Söndag 26 december: Annandag jul
11.00 Gudstjänst 
Andreas Giger predikar.

JANUARI 2022

Söndag 2 januari
Ingen gudstjänst
På grund av renovering.

Söndag 9 januari
11.00 Gudstjänst för alla åldrar med ”Swung”
Urban Hussmo och Jörgen Lithell.

Söndag 16 januari
11.00 Ekumenisk gudstjänst
i S:t Johannes Kyrka, Thomas Sjödin predikar. 

Ekumeniska böneveckan
17-25 januari

Mer info kommer.

Torsdag 20 januari
18.30 Indienafton, se s 8.

Söndag 23 januari
11.00 Gudstjänst
Andreas Giger predikar.

Onsdag 26 januari
18.00 Föredrag av Stefan Stiegler
En resa från det stängda DDR till friheten i 
väst med diakoni i fokus.

Söndag 30 januari
11.00 Gudstjänst
Stefan Stiegler predikar.

FEBRUARI 2022

Söndag 6 februari
11.00 Nattvardsgudstjänst
Andreas Giger predikar.

Onsdag 9 februari
18.00 Måltiden, se s 11.

Söndag 13 februari
11.00 Gudstjänst
Andreas Giger predikar.

Söndag 20 februari
11.00 Gudstjänst
Matej Grujic predikar.
Inga barngrupper pga Sportlov.

Söndag 27 februari
11.00 Gudstjänst
Birgitta Rasmusson predikar.
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Daglediga
För information om Daglediga-verksamheten 
och programmet, se s 9.
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Upptäck Hyllie Park Kyrkan
Söndag 6 februari 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.

Corona-pandemin påverkar hur vi samlas!

Dop
Söndagen 20 mars planerar vi för dop i kyr-
kan. Funderar du på att bli döpt, kontakta 
någon av pastorerna.

God Jul &
Gott Nytt År!

Måltiden
Tre onsdagar kl 18.00

– 9 feb, 9 mars och 6 april –
i Hyllie Park Kyrkan

Elinelundsvägen 55, Malmö

En enkel 
nattvardsmåltid 
med textläsning, 

bön och sång
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FLER MÖTESPLATSER OCH ANNAN INFO

Manusstopp för nästa kvartalsblad är: 6 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 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
 » 12 mars: Jesus till barnen-konferens  

se s 8.
 » 27 mars: Församlingens årsmöte
 » 30 mars: Konsert med Samuel Ljungblahd 


