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Sara Clifton är inte rädd för äventyret. Efter 
att ha växt upp i Lerberget längtade hon 
ut i världen och hamnade i Frankrike, New 
York och Stockholm innan hon kom tillbaka 
till sina rötter i Kullabygden och bosatte 
sig i Farhult. Hon kom också tillbaka till 
Lerbergets kyrka där hon varit aktiv i 
kyrkans ungdomskör.

Det är med en glädje och tydlighet i sin röst 
som hon berättar vad kyrkan betyder för 
henne. 

- Det finns inga platser, mer än utomhus, där 
man kan finna sådan sinnesro, säger Sara 
tänkvärt. I kyrkan får vi alla reflektera och 
hitta vilan och detta tillsammans med alla 
generationer om så önskas. Det är rätt unikt 
med en sådan plats i dagens segregerade 
samhälle.

Hon skrattar och säger att när man 
som hon, driver ett företag, är VD och 
småbarnsförälder är det i bilen på väg till 

och från jobbet som hon kan finna någon 
form av tystnad och andrum att reflektera. 

- I en kyrka är sinnesron naturlig och alla 
känslor och tankar är tillåtna. 

När Sara växte upp sjöng hon i Lerbergets 
barnkör och det är i sången hon fortfarande 
finns med. 

- Det finns en god stämning i Lerbergets 
kyrka, säger Sara. Man pratar om tron på 
ett lättsamt sätt, något jag tycker är en fin 
egenskap. I Svenska kyrkan generellt tycker 
jag att man är öppen för diskussionen och 
man får lov att ställa frågor, tvivla och 
ifrågasätta allt. Det finns en frimodighet 
som är uppfriskande.

Kyrkan finns också med som en kontinuitet 
i Saras liv. Lennart Uddling, som tidigare var 
präst i Lerbergets kyrka, har konfirmerat 
och vigt henne och hennes man och även 
döpt hennes barn. 

- Mina gamla konfirmationsledare finns 
fortfarande med i kyrkan, säger hon och ler.

Sara sjunger i vokalensembeln och har 
tidigare varit med i gospelkören. 

- Jag tror att kören och att sjunga är väldigt 
bra för att motverka stress, säger Sara. Jag 
tror att vi glömmer att andas djupt och tar 
man inga djupa andetag så kan man inte 
komma åt de riktigt rena tonerna. Kyrkan 
är därför både vårt andrum och tid för 
reflektion. 

                              Text: Helena Eriksson Foto: privat                                            

VIKEN 
  21/6 17.00 Väsby E Gullmo,

K Johansson, Karin Wallin o 
Suzanne Ingvaldson musik

  23/6 19.00 Sommarmusik Folkliga låtar 
från Kullabygden 
Jeanette Eriksson violin, 
Karin Johansson orgel

  28/6 11.00 Gudstjänst T Bjerle, 
M Nordberg

HÖGANÄS
  21/6 10.00 Högmässa Jo Ljungström, 

C Andersen
(även Facebook)

  23/6 14-16 Sommarcafé utomhus

  24/6 11-12 Samtalsbänk Arnbergs plats

  25/6 18.00 Sommarmusik Vår egen 
spegelbild Jan Lundgren piano, 
Hannah Svensson sång (även 
Facebook)

  28/6 10.00 Högmässa M Nordström, 
Ju Ljungström, Markus 
Johansson gitarr, Josefina 
Klang sång (även Facebook)

BRUNNBY 
  21/6 10.00 Gudstjänst M Kronholm, 

H Ulfgard
  26/6 20.00 Kvällsandakt Carl-Axel Aurelius

  28/6 10.00 Gudstjänst M Pernborg, 
H Ulfgard

VÄSBY 
  21/6 17.00 Gudstjänst E Gullmo,

K Johansson, Karin Wallin o 
Suzanne Ingvaldson musik

  28/6 17.00 Gudstjänst T Bjerle, 
M Nordberg

FARHULT
  21/6 17.00 Väsby E Gullmo,

K Johansson, Karin Wallin o 
Suzanne Ingvaldson musik

  28/6 10.00 Gudstjänst S Hagman, 
K Johansson

LERBERGET
  21/6 17.00 Väsby E Gullmo,

K Johansson, Karin Wallin o 
Suzanne Ingvaldson musik

  25/6 13.30 Öppen förskola utomhus,
lekplatsen, hamnen i 
Lerberget

  28/6 10.00 Gudstjänst R Alm, Per Jarring

MÖLLE KAPELL

  23/6 20.00 Föredrag På helig mark - 
pilgrimen i historia och nutid
del 1 Carl-Axel Aurelius

  24/6 20.00 Musikandakt Stor musik för 
mindre rum Karolina Weber 
Ekdahl violin, Karin Haglund 
piano/orgel, Car-Axel Aurelius 
aftonbön

ARILD KAPELL

  26/6 19.00 Pilgrimsvandring från Arilds 
kapell till Brunnby kyrka

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Med reservation för ändringar
www.svenskakyrkan.se/hoganas 042- 36 21 80
www.svenskakyrkan.se/brunnby 042- 34 65 20
www.kullapastorat.se 042- 36 06 50

  Bön i orostid - onsdagar och fredagar kl 12.00 Brunnby kyrka, Himmelsfärdskyrkan
                         onsdagar kl 12.00 Farhults kyrka, fredagar kl 12.00 Väsby kyrka


