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”Jesus talade åter till dem och sade: Jag är världens ljus.
Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha
livets ljus.”

JOH 8:12

VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG

Inte främst en byggnad, utan en gemenskap
– kyrka är vi, alltid.
Att vara kyrka tror vi handlar om att följa Jesus, och det kan man göra överallt, varje dag.
Vi vill vara ett levande missionshus som finns till för människor, ett pulserande bönehus
som ber för och stöttar vår omvärld. Vi vill erbjuda en gemenskap där man får vara som
man är och där tron får vardagsrum. Detta gör vi på flera sätt: genom gudstjänstfirande,
hemgrupper, barn- och ungdomsgrupper, Alphakurser och mycket annat som du kan
läsa mer om i den här foldern.
EFS står för Evangeliska Fosterlandsstiftelsen och bildades 1856 som en väckelserörelse
inom Svenska Kyrkan, med fokus på ideellt och personligt engagemang. Vår bekännelse
är evangelisk-luthersk, vilket betyder att evangeliet är det centrala i den kristna tron; ett
glädjebudskap som talar om Jesus Kristus som vägen till Gud. Det är genom tron på Jesus, Guds Son, och inte genom egna prestationer, som vi får leva i gemenskap med Gud.
Vi vill göra Jesus Kristus känd, trodd, älskad och efterföljd och verka för Kristi rikes tillväxt
genom att leva nära Jesus, nära människor, mitt i Helsingborg.
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Det finns många sätt

ATT VARA
EN DEL AV
EFS-KYRKAN
HELSINGBORG

”Den som dricker det vatten jag ger honom skall aldrig någonsin
törsta. Det vatten jag ger skall i honom bli en källa, som flödar fram
och ger evigt liv.”

JOH 4:14
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Välkommen att fira

Varje söndag kl 10 firar vi gudstjänst på Bruksgatan
27. Det är en höjdpunkt i veckan där vi alla får mötas,
be och lovsjunga, undervisas av predikan, ta emot
förlåtelse genom Jesus Kristus och hämta kraft och
inspiration för en ny vecka. Vi fikar tillsammans varje
gång, och minst en gång i månaden firar vi nattvard.

Hem ljuva hem!

Om meningen med livet

En hemgrupp består av ca 6-10 personer som träffas
hemma hos varandra varje eller varannan vecka. Det
är en mötesplats man får komma till som man är,
för att dela vardagens tankar och funderingar kring
livet och den kristna tron. Genom fika, samtal, bön,
bibelläsning och lovsång får vi hjälpa varandra att
fortsätta växa i vår relation med Jesus och upptäcka
livet som han har att erbjuda.

Alpha är en möjlighet för dig att utforska meningen
med livet i ett avslappnat, roligt och vänligt sammanhang. Alphakursen består av ett antal föreläsningar
som var och en tar upp ett särskilt tema, till exempel
“Vem är Jesus?” och “Hur och varför ber jag?”. Varje tillfälle börjar med en måltid som följs av föredrag
och samtal i mindre grupper.
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...lite roligare!
Trivsamt för daglediga
Under gudstjänsten är du med
spring i benen välkommen till
Söndagsskolan – en gudstjänst
på barnens sätt.

Varför tror jag som jag gör?

I vår ungdomsgrupp träffas vi,
umgås och pratar om oviktigt och
viktigt. Rekommenderad ålder
gymnasiet och uppåt.
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Välkommen till en trivsam gemenskap över kaffeborden med
bibelstudium och samtal lett av
vår präst.

Det finns

MASSOR MER
ATT VÄLJA PÅ
Gospelkören

Längtar du efter en stund av vila och eftertanke eller känner du mer för
fullt ös? Aktiviteterna är många – välkommen att vara med på allt från
frukostträffar, sångstunder för de yngsta och sportaktiviter till ekumeniska bönesamlingar, kurser, läger och konferenser.

Läs mer på efshelsingborg.se
Vill du vara med och sprida glädje
och gemenskap genom sång?
Kom och släpp loss med gospelkören Redeemed!

”Ty liksom vi i en kropp har många lemmar och alla lemmarna inte har
samma uppgift, så är vi, som är många, en kropp i Kristus, men var för sig
är vi varandras lemmar.”

ROM 12:4-5
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Vill du

ENGAGERA DIG?
Här finns definitivt något som du kan få hjälpa till med!
Och det är ju roligare att vara fler. Finns det något särskilt som du brinner för, är bra på eller helt enkelt gillar
att göra? Du behövs, i som utanför huset. Här är några
förslag på vad man kan syssla med.

VÄRDGRUPP
Vill du vara med och fixa fika, städa, hälsa välkommen och
på andra sätt hjälpa till att skapa trivsel och hemkänsla
hoppas vi att du vill gå med i en av våra värdgrupper!
LOVSÅNG
Spelar du något instrument och/eller tycker om att
sjunga? Var med och bidra i musik och tillbedjan i vår församling.
BARN & UNGDOMAR
Vill du hjälpa till i arbetet med Söndagsskolan, ungdomsgruppen eller andra aktiviteter för våra unga?
TEKNIK
Gillar du att pyssla med ljud, ljus och se till att projektorn
visar rätt text och bild? Då behöver vi dig i vår teknikgrupp.

NYA IDÉER
OCH INITIATIV
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HJÄLPA TILL MED...
fastighet, ekonomi, sociala aktiviteter, vara förebedjare eller mötesledare – det finns många saker att hjälpa till med.

INGREDIENSER

Här är några element som vi ofta använder i våra
samlingar – och i livet tillsammans med Jesus.
BÖN & FÖRBÖN
I bönen, som är ett samtal med Gud, får vi
enskilt och tillsammans, högt eller tyst, uttrycka det som ligger på våra hjärtan. Här
finns en oerhörd kraft som kan förändra
till synes omöjliga situationer, och vi får ta
emot befrielse, hopp, tröst och glädje från
Herren. Förbön är att be för någon. I våra
samlingar erbjuds detta, där du får lov att
gå till någon som ber för just dig.
LOVSÅNG & TILLBEDJAN
Musik, sånger och psalmer är ett härligt
uttryckssätt där vi får tacka och ära Herren
för den han är och vad han gjort för oss.

PREDIKAN
I predikan, som är en utläggning av bibelordet, får vi undervisning, uppmuntran och
vägledning till att följa Jesus i vardagen.
NATTVARD
Nattvard firar vi till minne av Jesu död och
uppståndelse, där alla, ung som gammal,
får ta emot Jesus Kristus i bröd och vin.
TROSBEKÄNNELSE
Detta är en bekännelse av vår kristna tro.
Den läser vi ibland på våra gudstjänster.
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VILL DU VARA MED?
Som medlem i vår förening delar du vår vision och visar på ett
tydligt sätt att du vill vara med och förverkliga den.
Framförallt bjuds du in till att vara en del av en gemenskap där vi ser och stöttar varandra;
en familj där du får vara den du är. Som medlem har du rösträtt och får vara med och ta
viktiga beslut. Genom en medlemsavgift på 325 kr/år är du även med och stöttar vårt arbete ekonomiskt. Du får vårt medlemsbrev och tidningen Budbäraren som EFS riks ger ut.

DET ÄR ENKELT
ATT HÄNGA MED!

Vill du bli medlem eller veta mer om vad det innebär?
Hör av dig till info@efshelsingborg.se

”Var och en må ge vad han har beslutat sig
för i sitt hjärta, inte med olust eller av tvång.
Ty Gud älskar en glad givare.”

2 KOR 9:7
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BIDRA EKONOMISKT

Som ideell förening är det vi i församlingen själva som ser till att vår verksamhet går runt ekonomiskt. Du har möjlighet att bidra med det du vill och kan. Det finns flera sätt att ge på:

Var med och bär verksamhetens
löpande utgifter, som t.ex. anställdas löner och underhåll av fastighet, genom en valfri summa som
du ger antingen vid kollekten eller
via automatisk banköverföring.

Emellanåt gör vi insamlingar för
specifika ändamål. Det kan vara
allt från hjälp till krisdrabbade
områden till särskilda behov i den
egna församlingen.

Som medlem i EFS-kyrkan Helsingborg stöttar du med en årlig
medlemsavgift på 325 kr. Läs mer
om medlemskap på föregående
sida.

Vill du ge en enskild större summa går det utmärkt genom
att sätta in på föreningens bankgiro.

Mer information finns på efshelsingborg.se
Vi tar emot gåvor via kontanter, kort, banköverföring, swish (nr 123 652 4086) och bankgiro.
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EFS-KYRKAN HELSINGBORG
efshelsingborg.se
Församlingsbrevet – Maila din adress till fbrev@efshelsingborg.se
facebook.com/efshelsingborg – ”Gilla” för nyheter och andra uppdateringar
twitter.com/efshelsingborg
Bruksgatan 27, 252 24 Helsingborg
Hållplats: Helsingborg C (200 m)
info@efshelsingborg.se

