Att sänka trösklarna
En aktuell undersökning visar på att det är
långt flera som kan tänkas vilja engagera sig
i kyrkans ideella arbete än vi kanske tror. Vi
tänker att någon därute kanske bara väntar
på att bli tillfrågad och att alla kan hitta
sitt sätt att ge värdefulla bidrag genom sitt
engagemang.

Nu satsar Kulla pastorat på att bli ännu bättre
på att rekrytera, involvera och inspirera
ideella medarbetare och förtroendevalda
medarbetare. Vi är fyra medarbetare från
pastoratet som sedan september i år fram
till april 2021 deltar i en processutbildning
om idealitet, identitet och medarbetarskap.

Vi vet att kyrkan och församlingen består av
alla som bor där och att var och ens gåvor
och styrkor kan komma till användning
i den omfattning och mängd som känns
rimlig för den enskilde.

Utbildningen är på deltid och bekostas av
Ideellt forum och Helsjöns folkhögskola.
Hittills har träffarna bestått av digitala
möten. Mellan träffarna har vi fått uppgifter
som relaterar till vårt eget församlingsarbete
med mål att skapa en förankrad
utvecklingsplan för ideellt medarbetarskap.
Det andra kurstillfället av fyra har
precis genomförts och vi är ca 30 ideella
medarbetare, förtroendevalda medarbetare
och anställda medarbetare ifrån hela Sverige
som deltar.

När man engagerar sig i kyrkan erbjuds man
utbildning, stöd och man tillåts växa med
sin uppgift. Vårt mål är att sänka trösklarna
för dig som är intresserad, både för dig
som är ung såväl för dig som är mer
livserfaren!

Många av våra ideella medarbetare är
engagerade som körsångare, ungdomsledare,
kyrkvärdar eller är aktiva i våra
besöksgrupper. Att vara förtroendevald är
ett annat sätt att vara delaktig i pastoratets
utveckling.
Vill du också engagera dig på något vis i
Kulla pastorat? Kontakta diakoniassistent
Miranda Herrlin Iacobi, 070 - 366 06 54 så
slussar hon dig vidare. Hör av dig redan i
morgon, vi väntar på dig!
Text: Ursula Eldh, förtroendevald medarbetare
Gertrud Green, förtroendevald medarbetare
Sofia Walka, förtroendevald medarbetare
Miranda Herrlin Iacobi, anställd medarbetare

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

.......................................................
MÄSSA - Höganäs
Inga personer utöver tjänstgörande kan
finnas på plats. Mässan sänds live på
Höganäs församlings Facebook-sida. Man
behöver inte ha ett Facebook-konto för
att följa sändningen.

GUDSTJÄNST/KVÄLLSANDAKT - Lerberget
Inga personer utöver tjänstgörande kan finnas
på plats. Gudstjänsten/kvällsandakten sänds
live på Lerbergets kyrkas Facebook-sida.
Inget Facebook-konto behövs för att kunna
följa sändningen.

ENKEL MÄSSA - Brunnby
Från och med den 13/12 firas gudstjänst med
endast präst och musiker. Inga personer utöver
tjänstgörande kan finnas på plats.

HÖGANÄS

LERBERGET

BRUNNBY

13/12 10.00 Högmässa M Nordström,
C von Mentzer, endast
Facebook, se ovan
16.00 Luciagudstjänst
Jo Ljungström, C von Mentzer,
barnkörerna, endast Facebook,
se ovan
19/12 17.00 Julkonsert Vi sjunger in julen
Karin Dahlberg sopransolist,
stråkkvartett, C A Andersen
organist, Jo Ljungström, endast
Facebook, se ovan
20/12 10.00 Högmässa K Barklund,
C von Mentzer, endast
Facebook, se ovan

13/12 10.00 Gudstjänst J Jarbo,
M B Wilhelmsson, Jenny
Fägerstrand sång,
endast Facebook se ovan
15/12 13-15 Öppen kyrka

13/12 10.00 Gudstjänst M Pernborg,
M Gustavsson, endast
tjänstgörande, se ovan
20/12 10.00 Gudstjänst M Pernborg,
M Gustavsson, endast
tjänstgörande, se ovan

17/12 10-12 Öppen kyrka
20/12 10.00 Gudstjänst C Kullenberg,
M B Wilhelmsson, Jenny
Fägerstrand o Helena Andersson
sång, endast Facebook se ovan

ÖPPEN KYRKA - Jonstorp - Viken och Väsby
På grund av pandemin firar vi från och med första advent inte längre öppna gudstjänster i våra kyrkor. Kyrkan är öppen för ljuständning, musik och möjlighet
till samtal med präst eller diakon. På ordinarie gudstjänsttid, finns präst och musiker på plats för att ringa i klockorna, läsa texterna, sjunga och be.
Var gärna med där du befinner dig. I kyrkorummet får maximalt åtta besökare vara samtidigt. Kyrkorna är även öppna tisdag - fredag kl 7.30-15.00

FARHULT - JONSTORP

VIKEN

VÄSBY

13/12 09-12 Öppen kyrka Jonstorp se ovan

13/12 10-12 Öppen kyrkas se ovan

13/12 16-18 Öppen kyrka se ovan

15/12 14-15 Kaffe på kyrkogården Jonstorp

15/12 10-12 Öppen kyrka se ovan

14/12 14-15 Kaffe på kyrkogården

16/12 14-15 Kaffe på kyrkogården Jonstorp

16/12 10-12 Kaffe vid kapellet
13.30 Walk and talk promenadgrupp
samling Kyrkstugan
17/12 17- Öppen kyrka se ovan
18.30

16/12 12.00 Middagsbön

17/12 18- Öppen kyrka Jonstorp
19.30
20/12 09-12 Öppen kyrka Farhult se ovan

20/12 10-12 Öppen kyrka se ovan

17/12 14-15 Kaffe på kyrkogården
20/12 16-18 Öppen kyrka se ovan

