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Präst
Eva Gullmo

 - Kan det vara ledordet för framtiden?
Synonymer till varsam är aktsam, 
omtänksam, skonsam och försiktig.
- Kanske inte det första vi tänker på när 
livet så småningom skall återgå till det 
normala efter coronapandemin, eller?

Jag har en känsla av att vi istället tänker 
på att snabbt få snurr på hjulen, full fart 
igen, ut och resa, flyga, ut och handla. 
Världen har mycket att ta igen när det 
gäller produktion och konsumtion!

Men om vi tänker efter… vill vi verkligen 
tillbaka till detta – full fart, ökad 
konsumtion? Är inte coronasituationen 
en möjlighet för oss att reflektera, 
omvärdera och finna nya vägar framåt 
mot en hållbar värld? Varsam, aktsam, 

sorgen och våra olika behov. Att själv 
fråga sig: Vill jag ha hjälp? På vilket 
sätt? Vad behöver jag, egentligen?
Eftertanken leder oss varsamt framåt.
Och vi får öva varsamhet i mötet med 
varandra. För egentligen vet vi så lite 
om varandra, vad som finns under ytan 
och vad var och en bär på. Vi behöver 
fråga varandra: Vad kan jag göra för 
dig? Och sedan tålmodigt våga lyssna 
in svaret. Detta gäller i mötet med alla 
åldrar, unga som gamla och människor 
mitt i livet. Att mötas ansikte mot 
ansikte, se varandra och ge varandra 
tid.

Ja, inför framtiden hoppas jag att 
varsamhet får vara ledordet för mig 
själv, för oss människor emellan, för 
skapelsen, natur och klimat. Det känns 
som att vi fortfarande har en möjlighet 
att kunna påverka miljö och klimat. 
Att det finns tid att ställa om, finna 
nya vägar. Jag vill tro det! Människan 
är otrolig på att finna på lösningar, 
komma på nytt och förändra. Jag vill 
tro det. Jag vill hoppas att de som har 
makten och möjligheten tar tillfället i 
akt. För allas vår framtid.

Det kommer till att kosta på för oss 
alla. Att våga avstå för egen del för 
någon annan. Att våga dela tillgångar 
och resurser. Men bara så leder vägen 
framåt. Varsamt, aktsamt, omtänksamt.

omtänksam, skonsam och försiktig är 
kanske inte så dumt i alla fall? När det 
gäller vår syn på människan, hur vi 
handskas med djur, natur och miljö. Jag 
hoppas på det. En mera varsam värld.

Om någon ter sig varsam så är det 
Jesus! När vi läser bibeltexterna märker 
vi hur Jesus verkligen är aktsam och 
omtänksam. När han möter en annan 
människa tar han sig tid. Han stannar 
upp och ser den han möter, känner in 
situationen. Ofta möter han människan 
med en fråga:
Vad vill du att jag skall göra för dig?
Jag tycker om detta förhållningssätt 
hos Jesus. Han tar sig tid, han låter den 
andre få uttrycka sina upplevelser och 
känslor. Jesus stormar inte fram med 
sina åsikter och föreställningar om vad 
som behöver göras. Han tvingar inte. 
Han väntar, han bemyndigar den andre 
att komma med sitt, säga sitt. Sedan 
handlar Jesus, sedan talar Jesus. Till 
läkning och försoning för den andre.

Jag önskar att detta handlingsmönster 
skulle kunna få sin renässans för oss.
Vi mår bra av att få tid till eftertanke, 
att få sätta ord på situationen – oron, 

Varsam
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Eva Gullmo arbetar som präst i 
Vikens församling sedan drygt 
två år tillbaka. Hon var pastors-
adjunkt i Viken/Väsby efter 
prästvigningen 1993 och har 
sedan tjänstgjort flera år i 
Allerums pastorat och i Båstad 
församling.



Hur många solceller är det som sätts 
upp?
Vi installerar 208 st 330w paneler från 
Europeiska Solitek, tillverkningen av 
dessa är klimatneutrala då fabriken 
drivs av solceller och transporterna 
miljökompenseras. Tillverkningen sker 
med hög automatisering i fabriker där de 
anställdas välmående är av högsta vikt. 
Systemet är optimerat och har mycket hög 
säkerhet och möjlighet till övervakning 
ner på panelnivå.

Vad händer när det är grått och 
mulet väder, hur fungerar det då?
Moderna solpaneler är bra på att hantera 
låga ljusförhållanden och ger förvånande 
bra effekt även vid molnigt väder. Om inte 
effekten räcker till för att helt eller delvis 
täcka fastighetens elbehov, tas denna 
effekt från nätet på vanligt vis via elmätare 
och denna växling sker helt sömlöst. 
Vid fint väder säljs överskottsenergin 
till grannarna i Väsby som får solel i 
vägguttaget.

Hallå där!
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Hur länge varar solcellerna?
Solcellerna har en produktgaranti på 
20 år och en effektgaranti på 25 år men 
den verkliga tekniska livslängden är ca 
30-40 år. En investering med många 
positiva fördelar nu och i framtiden.

Den 8 februari påbörjades arbetet med solcellsparken i Väsby. Parken kommer att, i ett första 
steg, göra Kulla pastorat självförsörjande på el för prästgård och vaktmästeri i Väsby. 

Det var först tänkt att solpaneler skulle sättas upp på taket på vaktmästeriet men när arrendet 
på hästhagen i Väsby sades upp fick vi nya möjligheter. Efter diskussioner med Soltotec kom vi 
fram till att göra en mindre modell av en solcellspark. Vi räknar med att anläggningen ska ha 
betalt sig efter ca 7-8 år. För att göra solcellsparken så attraktiv som möjligt anläggs gräs på 
hela området som kommer att ramas in med en häck.  

Johan Hallbeck är ansvarig från Solotec Energiteknik AB:

Kyrkoherde Stina Hagman och kyrkogårdsförman 
Micke Håkansson framför solcellerna

LITE AV VARJE

Visste du att....
... Svenska kyrkan samlade in 35 
miljoner kronor till behövande 
under julinsamlingen? Nu är 
fasteinsamlingen igång, se 
nedan. 

... vi är tillgängliga för samtal i 
princip dygnet runt? Dagtid 
kontaktar du präst eller diakon 
hos oss, se hemsidan, och mellan 
kl 17.00-06.00 finns jourhavan-
de präst på telefonnummer 112. 

Se vår hemsida för all verksamhet, för datum      
                och tider - välkommen in! 
                       kullapastorat.se
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Man kan få en kopp kaffe och 
en pratstund på någon av 
våra kyrkogårdar måndag till 
torsdag och ibland även på en 
söndag. Vårt coronasäkrade 
Kaffe på kyrkogården har blivit 

populärt och sedan vi startade detta under hösten 
fram till slutet av februari har vi haft hela 659 besök 
hos oss! Välkommen du också. 
Tider finns på hemsidan. 

Kaffe på kyrkogården

 Fasteinsamlingen
Svenska kyrkan har en insamling varje år un-
der fastetiden och i år har vi temat ”Under 
samma himmel” som syftar till att lindra kon-
sekvenserna av coronapandemin då miljoner 
människor riskerar att hamna i extrem fattig-
dom.  Act Svenska kyrkan fortsätter att till-
sammans med partners arbeta långsiktigt och 
rättighetsbaserat. Tillsammans är vi starka!
Läs mer på hemsidan.

Du har väl inte missat att pastoratet pro-
ducerar egen honung genom våra bikupor 
på kyrkogårdarna? Burkarna finns att köpa 
i våra kyrkor och alla pengar går till Act - 
Svenska kyrkas internationella arbete.

Välkommen på påskpromenad i Viken 
på påskdagen 4/4 mellan kl 10.00-13.00. 
Svara på kluriga frågor, fika och vinn fina 
priser. Vuxna 40 kr - barn 20 kr, start i kyrkan
Pengarna går till Acts arbete. Välkommen!

Johan Hallbeck, 
Solotec Energiteknik AB

  
Påsken 2021
På hemsidan finns alla tider som 
gäller i våra kyrkor under påsken. 
Även inspelade reflektioner läggs 
upp på hemsidan under stilla 
veckan. Välkommen! 



TEMA NÄRVARO

Varsamhet



TEMA VARSAMHET

Att ha ett varsamt förhållningssätt gentemot 
livet kan handla om att försöka se på sig 
själv och sitt liv med både en accepterande 
och förändringsbenägen blick. Att vila i att 
det är som det är och att samtidigt vara 
receptiv inför det som kan utvecklas till det 
bättre. Kanske kan mod och hänsyn vara 
två begrepp som hjälper oss i sökandet efter 
ett mer varsamt synsätt på livet i ett bredare 
perspektiv. 

”Jag och mina systrar ska tömma mammas hem i morgon. 
Det känns som att inte en enda sak är betydelsefull för 
mig just nu men jag misstänker att det kanske kommer 
att ändras längre fram. Och då är det kanske försent”. 

Sent en fredagskväll kom ett sms från en god vän och 
trots att det han förmedlade handlade om en osäkerhet 
kring hanteringen av materiella ting så var alla de andra 
dimensionerna, som en älskad mammas bortgång kan 
sätta ljus på, tydlig. För oavsett om personer från vårt 
ursprung gått ur tiden eller fortfarande är kvar finns det 
en grundläggande fråga som vill ligga som en grundton 
genom tillvaron. En fråga som vill uppmuntra till 
acceptans och förändringsvilja när det kommer till det 
liv som blev mig givet och de personer som varit med 
och påverkat. Frågan ljuder genom livet med en varierad 
intensitet och när den larmar kan man tydligt höra alla 
bokstäverna på rad:  På vilket sätt kan jag förvalta och 
förfina min bakgrund och prägling så att den kommer 
mig själv och andra till en kalibrerad gagn här och nu? 
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Text: Stina Hagman, kyrkoherde

Inom viss ledarskapsteori finns det 
en tanke om att ett sunt ledarskap 
inte behöver vara svårare än att vara 
noggrann med att visa mod och ta hänsyn. 
Att vara modig nog att driva igenom de 
förändringar man ser är nödvändiga 
men att också visa hänsyn mot det 
befintliga så att man tar tillvara det 
som faktiskt redan är bra och fungerar. 
Ledarskapslitteratur brukar rimligtvis 
användas på utövandet av ledarskap i 
relation till en verksamhetsfokuserad 
organisation fylld med människor men 
vad skulle hända om vi applicerar 
mod och hänsyn på det ledarskap som 
handlar om att ta ansvar för att leda det 
liv jag fått? Vilka andra delar av livet 
skulle ha glädje av att vidga blicken när 
det kommer till att reflektera kring vad 

jag accepterar och vad som driver mig 
till förändring? Inspirationen kommer 
från Jesus själv.

För när det kommer till den kristna 
livstolkningens förgrundsgestalt har 
vi en ledstjärna i konststycket att vara 
varsam i balansgången mellan mod och 
hänsyn. Jesus var jude och visade hänsyn 
till den judiska historien med allt vad 
det innebar; skrifterna, traditionerna, 
kulturen och sederna – allt var en 
integrerad del av honom. Men när det 
kom till att visa på den villkorslösa 
kärleken krävdes det mod att förändra 
det sätt på vilket människan kunde 
komma i kontakt med Gud alldeles på 
egen hand eftersom det inte krävdes 
något offer eller andra blidkande 
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aktiviteter. Det är klart att många blev 
rasande! Trots reaktionerna fortlöpte en 
varsam och pedagogisk kommunikation 
om att stentavlans tio bud som självaste 
Mose fick är, från och med nu, förflyttade 
till våra hjärtan. Från det hårdaste hårda 
till det mjukaste mjuka; ”Du ska älska 
Herren din Gud av hela ditt hjärta och 
din nästa som dig själv”. Du är älskad 
och när du älskar din nästa finns jag 
mellan er, alldeles nära. 

Hela Jesu väsen andades en 
varsamhet gentemot de människor 
och föreställningar han mötte och 
utmanades av. Varje gång ett barn döps 
i vår kyrka så läser man evangeliet om 
Jesus och barnen. Som om det var den 
naturligaste saken i världen tog Jesus 

barnen i sin famn, lade händerna på 
dem och välsignade dem. Runt omkring 
stod ett gäng irriterade lärjungar och 
andra fromma som ifrågasatte att han 
vill ödsla tid på något så betydelselöst 
som barn. 

På ett elegant och kalibrerat sätt utökar 
Jesus den befintliga radie inom vilken 
man kan räkna med att Gud är nära, 
från att bara gälla vissa människor till 
att på ett självklart sätt gälla alla. Det 
var inte bara barnen som blev sedda 
av Jesus utan han såg alla människor 
som på olika sätt marginaliserats av 
ett samhälle som på olika sätt hade 
fokus på dem man kunde ha nytta av. 
De människor som aldrig ägnats en 
blick eller omtanke inkluderades i Guds 
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kärleksuppdrag som Jesus kom för 
att leva. Med varsam hänsyn och med 
respekt för varje människas integritet 
erbjöd han ett nytt, modigt sätt att se på 
sig själv och sitt uppdrag som människa.  

Mänsklighetens tillvaro har i det 
större perspektivet alltid utspelat sig i 
gränslandet mellan då och nu och i det 
asynkrona utrymmet är det vår uppgift 
att navigera för att ta oss an nuet. 
Många av de förändringar som skett i 
vår värld, både historiskt och i nutid, 
har sprungit ur en vilja och ett mod 
att skapa förändring och själv bidra 
aktivt till den. Samhällets utveckling är 
beroende av att vi får nog, att vi inte står 
ut och därför är modiga nog att leva 
den förändring vi vill se. Att kritiken 
efteråt handlar om att förändringen 
skett med bristande hänsyn till det 
som enligt många fungerar, det ingår 
i spelets regler. Det tar ett helt liv att 
hitta den varsamma balansen mellan 
det vi behöver acceptera och det vi kan 
påverka och man kan inte räkna med att 
alltid, eller någonsin, uppnå konsensus.

TEMA VARSAMHET

I det mindre perspektivet utspelar sig 
ditt och mitt liv också i gränslandet 
mellan här och nu och kanske är det vår 
främsta livsuppgift att med varsamhet 
se på oss själva och de personer som 
påverkat oss. Att med hänsynens ögon 
pröva att acceptera att de runt omkring 
mig gjorde så gott de kunde utifrån sina 
förutsättningar där och då. Att med 
modet som föredöme ta med mig alla 
de erfarenheter jag har och förändra det 
jag bedömer är nödvändigt så att det 
livet jag lever här och nu är fullt ut mitt. 
Ett liv jag kan ta ansvar för att leda. Ett 
liv som blir till glädje för fler än mig. 
Ett liv där jag lever mer i det mjukaste 
mjuka än i det hårdaste hårda.

Fredag blev lördag och på kvällen kom 
ett uppföljande meddelande från min 
vän: ”Mammas favoritkoppar följde 
med mig hem, det känns bra. La också 
vantarna på en del andra småsaker som 
kommer att påminna mig om henne i 
vardagen. Tung dag, men det har gått 
bra”. 

”... hitta den 
varsamma 
balansen mellan 
det vi behöver 
acceptera och det 
vi kan påverka...”
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”... om jag inte tar mig själv på 
allvar så gör ingen annan det 
heller.”

PULSEN PÅ VICTORIA CURLING-ERIKSSON

Mån om 
människor

K
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Hon står stolt i sin stora ateljé. Det är högt 
i tak. Ett par tavlor står påbörjade på varsin 
sida om det stora bordet. Längst fönstret 
ligger mängder av färgtuber och till vänster 
är väggen fylld med hyllor. På en av hyllorna 
står en mindre tavla. Motivet är en liten 
flicka med pagefrisyr och blyg blick. Hon 
bär en bikini och en vit kjol. ”Det är jag” 
säger hon och ler. 
Text: Helena Eriksson, kommunikatör

        onstnären Victoria Curling-Eriksson tar fram ett foto  
som är nästintill identiskt med tavlan.

- Det är första gången jag målar ett självporträtt, säger 
hon. Det var en utmaning på många sätt men roligt. 

I vanliga fall målar Victoria betydligt mer abstrakta motiv. 
Hon arbetar med lager på lager och får fram fantastiska 
färgnyanser som får en att stanna upp och fundera.  

- När jag börjar måla vet jag inte riktigt hur det kommer 
att sluta, säger hon. Jag börjar måla och sakta men säkert 
växer ett motiv fram. 



Victoria ställer ut och säljer tavlor i 
hela Europa. Genom att finnas med på 
webbsidor säljer hon även till länder 
utanför Europa.

- Igår skickade jag en tavla till Utah i USA, 
säger hon. Det är en härlig känsla att veta 
att mina tavlor finns på olika ställen i 
världen. 

Uppvuxen i Bath i England
Att Victoria skulle börja måla var inte 
något hon tänkte på under sin uppväxt 
och inte heller en bit in i vuxenlivet. Hon 
växte upp i Bath i England där hon hade 
en fin barn- och ungdomstid. 

- Än idag har jag nära kontakt med mina 
girlfriends från skoltiden, säger Victoria. 
Vi ses flera gånger per år. Jag står också 
min familj nära och det är tråkigt att inte 
ha kunnat träffa dem under hela förra 
året. 

När det blev dags för högre studier valde 
Victoria att läsa bioteknik med inriktning 
på kliniska försök. Att hon valde detta 

ämne var dels av intresse, dels var det ett 
strategiskt val.

- Jag ville resa och genom mitt arbete 
fick jag åka runt i olika länder och sätta 
upp projekt. Det blev bland annat tre 
månader i Amsterdam, följt av ett år då 
jag veckopendlade till Köpenhamn och 
Stockholm från England.

Hon flyttade till Helsingborg
Genom sitt arbete i Sverige mötte hon 
Joakim som så småningom blev hennes 
make. Båda arbetade inom samma 
bransch och de reste mycket. Efter något 
år gjorde omständigheter att Victoria fick 
möjlighet att ta en paus och hon beslutade 
sig för att läsa konst vid Munka Ljungby 
folkhögskola. 

- Här möttes jag av en helt annan livsstil 
än den strukturerade och välplanerade jag 
var van vid, säger hon fundersamt. Det 
var kreativt och jag fick fria händer att 
prova på olika sätt att arbeta med konst 
och jag kom fram till att måla i olja var 
det jag trivdes med. 

Victoria fortsatte med konsten efter 
utbildningens slut. Hon fann lugnet i att 
måla och det är än idag ett sätt att ladda 
batterierna. Med en podd i öronen eller en 
dokumentär på datorn arbetar hon i sin 
ateljé varje vardag. Hon menar att hon får 
den återhämtning hon behöver när hon 
målar så när arbetsdagen är slut är hon 
full av energi till vardagens sysslor men 
framförallt finns orken till att se, höra 
och umgås med familjen och vännerna. 
Livet är hektiskt med två tonårsdöttrar 
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En av Victorias tavlor: ”Waves” 

PULSEN PÅ VICTORIA CURLING-ERIKSSON

på språng och Victoria beskriver sig 
själv som extremt social. Familjen är 
tävlingsinriktad och Victoria spelar padel 
och backgammon med sin man varje dag. 
Familjen tycker också mycket om att resa, 
något de saknar i dessa tider. Det händer 
mycket och man märker att Victoria trivs 
med det. 

Familjen flyttade till Viken
Victoria och Joakim bosatte sig i Viken 
och hon började sin utbildning på 
konstlinjen. Första barnet kom under 
slutet av utbildningen och det var då det 
blev lättare att träffa människor i byn. 
 
- Jag hittade till Kyrkis, den öppna 
förskolan i Vikens församling, säger hon 
och ler åt minnet. Här mötte jag fantastiska 
människor och vänskapsbanden blev 
starka. De jag träffade där är fortfarande 
mina bästa vänner fast våra barn nu går i 
högstadiet och på gymnasiet. Vi ses ofta. 

Victoria ställer ner kaffekoppen på 
köksbordet som hon nu sitter vid. Hon 
inger ett behagligt lugn och självförtroende. 
Vikten av vänner återkommer flera gånger 
när hon berättar och det märks att hon 

varsamt tar hand om relationerna i sitt liv. 
Det syns att hon är mån om människor, 
kanske är det därför hon även utbildade 
sig till life coach när barnen var små. 

- Jag har ett genuint intresse i människor 
och life coaching är ett ämne som står 
mitt hjärta nära, säger hon. Jag hoppas 
att det har hjälpt mig att bli en mer aktiv 
lyssnare.

Tar sig själv på allvar
På frågan om när hon började kalla sig 
för konstnär funderar hon en stund och 
säger att det gjorde hon för fyra-fem år 
sedan, hela 12-15 år efter att hon började 
med konsten.  

- Min pappa sa något som fastnade hos 
mig: om jag inte tar mig själv på allvar, 
gör ingen annan det heller. Det fick mig 
att tänka till. 

Det har gett resultat och under förra 
året tog försäljningen av hennes tavlor 
fart på riktigt. Ett bevis på att tålamod 
lönar sig. Med den kloka, varsamma och 
mjuka framtoning Victoria har är det inte 
konstigt. Hon når fram till människor, 
både med sitt sätt och med sin konst. 
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Websida: https://www.curling-eriksson.com 
Instagram: victoriace_art
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” Det är samvaron och 
gemenskapen som lockar...”

För att rösta i kyrkovalet
behöver du vara medlem i 
Svenska kyrkan och fylla 16 år 
senast på valdagen samt vara 
folkbokförd i en församling i Sverige. 

Kyrkovalet 2021 äger rum 
söndagen den 19 september. 

Sedd och 
hörd

F

Det finns många verksamheter att ta del 
av i Kulla pastorat. Den glädje människor 
får av att ha ett sammanhang att ta del 
av är viktigt för hela vårt samhälle. Att 
människor blir sedda och hörda påverkar 
oss alla och det är ett viktigt uppdrag. 

         
         
    ör att Kulla pastorat ska kunna fungera som det 
gör behövs förtroendevalda som vill finnas med och 
ha ett övergripande ansvar.  Ställer  man upp i valet 
till kyrkofullmäktige och får en plats kan det leda till, 
om man vill, ett djupare engagemang i exempelvis 
kyrkorådet eller ett församlingsråd. För att kunna ställa 
upp i valet till kyrkofullmäktige  behöver man tillhöra 
en nomineringsgrupp (slarvigt sagt - ett parti) eller bilda 
en ny. Om man vill registrera en ny nomineringsgrupp är 
sista datum för detta den 15 april. 

Det är viktigt att det är rätt personer som hamnar på rätt 
plats så att man känner att man kommer till sin rätt och 
att ens kompetens tas tillvara. 

Det är gudstjänsterna och verksamheten som är navet i 
vårt arbete. Från vatten till vin frågade några av dem som 
finns med i vår verksamhet vad det får betyda för dem. 

19

SEDD OCH HÖRD

Text: Helena Eriksson, kommunikatör



Hur hörde du talas om kyrkkockarna?
En av mina vänner går på Kyrkkockarna, 
så jag testade och det var roligt.

Vad är det roligaste med att vara med i 
Kyrkkockarna?
Baka och laga efterrätter. Att dekorera 
desserter. Det är roligast. Det är roligt att 
laga mat med andra i min ålder.

Vad är det godaste ni har lagat?
Köttfärssås och spagetti, paprikasoppa 
och när vi bakade semlor.
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Hur har du hittat till Öppen förskola?
Jag har gått på öppen förskola i kyrkan 
med alla mina tre barn. När vi flyttade 
till Lerberget och jag fick mitt andra 
barn kändes det helt naturligt att gå dit. 
Jag tror att det var BVC-sköterskan som 
tipsade. 

Vad har det kommit att betyda för dig?
Jag ser alltid fram emot öppna förskolan. 
Det har varit jätteskönt att gå dit och veta 
att under den stunden kommer syskonen 
få uppmärksamhet av de underbara 
ledarna. Det är alltid trevliga aktiviteter 
ordnade som passar olika åldrar. Sen har 
det också varit ett bra tillfälle att träffa 
andra föräldralediga. Under babysången 
har jag lärt mig nya fina sånger som jag 
sjunger dagligen för min minsta.

Svante Nilsson 
Kyrkkockarna 
Väsby församling

Moa Svensson
Konfirmandledare  
Farhult-
Jonstorp/Väsbys 
konfirmationsgrupp

Jannica Stein
Öppen förskola, 
Lerbergets kyrka
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SEDD OCH HÖRD

Vill du veta mer om valet och/eller hur man 
gör för att finnas med på en lista, hör av dig 
till expeditionen så hjälper vi dig vidare - 
042-36 06 50. Sista dag att anmäla 
nomineringsgrupp - 15 april

Kjell Cronert
Kyrkvärd, Vikens 
församling
Kören Laudate

Eivor Jakobsson
Kyrkvärd, 
Kaffe på kyrkogården 
Farhult- Jonstorps 
församling

Hur kommer det sig att du är engagerad 
i kyrkan?
Jag är döpt, konfirmerad och gift 
i Svenska kyrkan och jag trivs här. 
För många år sedan när jag var aktiv 
politiskt i kyrkorådet fick jag frågan om 
jag ville vara kyrkvärd. Det ville jag och 
det har jag fortsatt med i alla år. Det är så 
roligt, intressant och viktigt. Jag tycker 
om mötet med människan och man får 
en sådan ro i kyrkorummet. Man lär 
känna medarbetarna och besökarna på 
ett sätt som jag trivs med. Nu i dessa 
tider besöker jag Kaffe på kyrkogården 
i Jonstorp väldigt ofta. Det är samvaron 
och gemenskapen som lockar – ja, och 
sedan är det ju alltid gott med en kopp 
kaffe och en kaka!

DET ÄR DITT VAL -
              RÖSTA DEN 19 SEPTEMBER

Har du sjungit i hela ditt liv? Vad betyder 
kören Laudate för dig?
Att sjunga hela livet är förstås en liten 
överdrift, men jag sjöng i gosskör fram 
till målbrottet i realskolan, sedan kören 
i gymnasiet och som scout ledde jag ofta 
sången vid lägerelden. Inom kyrkan har 
jag sjungit solo på Vikhaga äldreboende 
och indirekt varit med i kören genom 
min fru Christina som sjöng i kören i 
20 år. När Christina tvingades sluta, var 
det naturligt för mig att börja sjunga i 
Laudate och jag har nu varit med ett par 
år. Körsången betyder mycket för mig, 
men mitt långa engagemang i kyrkan, 
20 år,  kom att starta just genom att 
Christina sjöng i kören. 

Körverksamheten betyder mycket i 
Vikens kyrka där vi ju har körer som 
passar alla åldrar, för de allra yngsta till 
de allra äldsta. Sedan behöver vi lite fler 
tenorer i Laudate - så varför inte prova 
på!Hur hittade du till konfirmanderna i 

Farhult-Jonstorp/Väsby? 
Jag hade tidigare vänner som hade gått 
där samt att jag ville fullfölja mitt dop.

Vad är det bästa med att vara ledare för 
årets konfirmander? 
Jag tyckte själv att det var så kul när jag 

var konfirmand så jag såg fram emot att 
få vara med och undervisa/leda årets.

Vad betyder det för dig att få vara ledare? 
Det betyder mycket för mig att någon 
behöver mig. Jag blev väldigt glad när 
Therese (Bjerle, präst, reds. anm. ) frågade 
mig. Att även jag får vara med och dela 
med mig av den glädjen jag kände att  få 
vara konfirmand i just Farhult -Jonstorp/
Väsby.



Farhult-Jonstorps
församling
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Det har blivit många fina samtal med både 
gamla och nya kyrkobesökare vid Öppen 
kyrka. Besökarna har kunnat tända ett ljus, 
lyssna till levande musik, njuta av stillheten 
och även samtala med präst och kantor. I 
samband med Öppen kyrka på söndagarna 
i Jonstorp finns det möjlighet att dricka 
kaffe på kyrkogården mellan 
kl 10.30 och 12.00. 

Öppen kyrka

Gudstjänst eller mässa 
firas varje söndag kl 10.00 i någon av
Farhults eller Jonstorps kyrkor

Kyrkorna är öppna tisdag-fredag 7.30-15.00

Jag sitter på ett berg när solen just gått ner 
och ”vinden är så varm ” är textrader i en av 
de sånger som barnen ca 6-8 år i ”Sångflyt” 
sjunger. Samtidigt får de inblick i musikens 
fantastiska värld och dess språk. Läs mer och 
anmäl på hemsidan!
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Barnkören Sångflyt

Varaklani Lettland
Församlingen har en vänförsamling i 
Varaklani i Lettland. Det är en liten för-
samling med en beundransvärd aktivitet. Ett 
exempel på deras iver är  att de sedan 2009 
utspisar, i sitt soppkök, de mest behövande 
tre dagar i veckan. Vi ger både ekonomiskt 
och andligt stöd. Läs mer på hemsidan.

Fadderbarn
Församlingen har tre fadderbarn i 
Mocambique genom den ideella bistånds-
organisationen FFBB. Den arbetar för 
barns rätt till utbildning och väg ut ur 
fattigdomen. Läs mer om våra fadderbarn - 
Moises, Otilia och Alice på hemsidan. 

Läs mer på hemsidan om all verksamhet och om ev. förändringar: 
kullapastorat.se



Lerbergets
kyrka

Kom förbi kyrkan och upptäck vårt nya föns-
ter! Under jul och vinter har fönstret vid hu-
vudingången fått bli en härlig glädjespridare 
med krubbans budskap och hjärtebudskap in-
för alla hjärtans dag! Fönstret byter skepnad 
lite då och då och är tänkt att förändras med 
kyrkoåret eller årstiden. 
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Kyrkans fönster

Aktivitetsrundor
Från vårt fönster utgår också olika aktivitets- 
rundor för barnen! Rundorna går runt kyr-
kans byggnader och det har varit olika upp-
drag på figurer man ska leta efter, tipsrunda 
och reflexjakt. Härligt att få se alla barn och 
föräldrar som rört sig runt vår kyrka på jakt 
efter sina uppdrag!

Gudstjänst 
firas söndag kl 10.00 i Lerbergets kyrka
Kvällsandakt tisdagar udda veckor kl 18.30
Gudstjänst och andakt livesänds på Facebook
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Livesända gudstjänster

Tisdagarna 22 juni och 29 juni kl. 19.00 
blir det förhoppningsvis Sommarmusik i 
Lerbergets kyrka (utomhus om vädret tillå-
ter). Allsång och Sånger vi minns, med härli-
ga musiker som Lennart Palm och Mari Sjö-
berg med flera. Boka gärna kvällarna!

Sommarmusik

Testpatrullen hemma
Under våren har barngruppen fått ett ”kit” 
hemskickat med olika sorters tester att 
genomföra hemma, allt ifrån testa bästa 
fredagsmys till testa bästa mellolåt. Barnen 
har gjort testen hemma, redovisat resultatet 
digitalt och Veckans vinnare har prestente-
rats varje vecka. Jättekul att barnen hängt 
på denna grej!

Den senaste tiden har vi satsat på att live-
sända våra gudstjänster. De har förgyllts av 
sångare och musiker från bland annat 
Lerbergets gospel, kyrkokör och vokal-
ensemble. Efter gudstjänsten har det bjudits 
in till ”zoom-fika”. Många har ”hittat in” till 
oss, vilket varit värdefullt och glädjande!

Läs mer på hemsidan om all verksamhet och om ev. förändringar: 
kullapastorat.se



Vikens 
församling
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Kaffe vid kapellet
Välkommen till kapellet på onsdagar 
mellan kl 10.00-12.00 under terminen 
för en kopp kaffe, samtal och gemen-
skap! Vi ses utomhus och håller av-
stånd. Se hemsidan för datum. 

Påskpromenad
Gå en skön promenad genom byn, sva-
ra på kluriga frågor, fika och vinn fina 
priser från lokala sponsorer. Samtidigt 
hjälper vi våra medmänniskor genom 
att pengarna går till Act.  Välkommen 
till Vikens kyrka påskdagen 4/4 mellan 
kl 10.00-13.00!
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Läs mer på hemsidan om all verksamhet och om ev. förändringar: 
kullapastorat.se

Vår och sommar är nära! Vi ser fram 
emot att fira gudstjänster i vår vackra 
Utekyrka! Boka in pingstdagen den 23 
maj och midsommardagen den 26 juni 
redan nu. Det går också bra att boka 
vigsel och dop - välkommen!

Konfirmander
Vi är glada över våra 42 inskrivna kon-
firmander. En liten vintergrupp är igång 
redan nu och till sommaren har vi en 
stor sommargrupp. Härligt!

Utekyrkan

Walk and talk
Varje onsdag under terminen, kl 13.30, 
samlas de som vill vid Kyrkstugan i 
Viken för att promenera tillsammans i 
byn. Se hemsidan för datum. 
Välkommen med! 



Väsby
församling
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Förskolans modell 
Barnen på förskolan i byn har gjort en 
modell av Väsby kyrka. Man har arbetat 
med projektet ”Fågelperspektiv” och bar-
nen har undersökt hur världen ser ut från 
ett ovanifrån-perspektiv. Med hjälp av sa-
tellit- och drönarbilder samt kartor har 
barnen fått perspektiv på kyrkan och har 
byggt en strålande modell med hjälp av 
återbruksmaterial. Välkommen in i kyrkan 
för att se modellen!

29

Samtal
Vet du att du alltid kan vända dig till oss 
när du behöver prata med någon? Ibland 
kan det vara skönt att ventilera och
tillsammans hitta nya perspektiv. 
Kontakta vår diakoniassistent
Miranda Herrlin Iacobi 070-366 06 54

Kaffe på kyrkogården
Välkommen till Väsby kyrkogård för en 
kopp kaffe, samtal och en stunds gemen-
skap. Efter påsk ses vi på måndagar 
kl 14.00-16.00, se hemsidan för exakta 
datum.

Öppen kyrka
Väsby kyrka är öppen mellan kl 7.30-
15.00 tisdag till fredag. På söndagarna är 
den öppen mellan kl 16.30-17.30 då präst/
diakon, kyrkomusiker och vaktmästare 
finns tillgängliga. Välkommen in för att 
tända ett ljus och finna stillheten. 

Läs mer på hemsidan om all verksamhet och om ev. förändringar: 
kullapastorat.se



Varsamhet, snällhet, godhet. Dessa ord 
är kanske inte de mest populära orden 
att använda i alla lägen. När man skulle 
beskriva varandra i skolan och inte kom 
på något bättre så fanns det alltid ett ord 
att falla tillbaka på: snäll. Det har ibland 
en lite mesig framtoning. Men det är 
inte så bibeln beskriver denna egenskap, 
där upphöjs den som en av de viktigaste 
egenskaperna vi kan ha. En egenskap 
som faktiskt är med och förändrar 
världen. Den är med som en av Andens 
frukter i Galaterbrevet 5.

Bibeln uppmuntrar oss att vara 
varsamma, att vara snälla, både mot oss 
själva och andra. Vi ska vara de som 
skapar frid så mycket vi kan, då ska 
vi kallas Guds barn. Vi ska vakta våra 
hjärtan och bevara vår tunga.

Mer än allt annat – vakta ditt hjärta, 
ty hjärtat styr ditt liv. … Bevara då din 
tunga från ont och dina läppar från 
falska ord. (Ords 4:23; Ps 34:14)

I grundtexten är både bevara och vakta 
samma ord: Nâtsar. Ordet står just 
för det - att bevara, vakta, bevaka, att 
vara uppmärksam. Vi ska alltså vara 
uppmärksamma både på vad vi släpper 
in och ut ur våra liv. Hjärtat styr hela 
vårt liv och därför ska vi vara varsamma 
med vad vi släpper in. Vi ska vara 
medvetna om att allt det vi tar in från 
vår omgivning är med och formar oss.

Ord har en otrolig makt, de kan både 
hela och såra djupt. Vi uppmuntras 
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i Jakobsbrevet 3:9-10 att se till att 
det är det goda vi släpper ur oss:                              
Med den (tungan) tackar och lovar vi vår 
Herre och fader, med den förbannar vi 
människorna, som är skapade till Guds 
avbilder. Från samma mun kommer 
lovsång och förbannelse. Så får det inte 
vara…

Så får det inte vara. Både inom och 
utom kyrkan är det ett väldigt hårt 
samtalsklimat idag, särskilt på sociala 
medier. Detta formar oss, vare sig vi vill 
det eller inte. Vi skulle behöva lite mer 
varsamhet i vårt samhälle, lite mer nåd. 
Debatt behöver finnas, för vi håller inte 
alltid med varandra och vi måste kunna 
prata om det som berör, även om vi inte 
gillar varandras åsikter. Men det kan 
alltid göras med ett mått av varsamhet.

Var gång jag inte håller med någon 
försöker jag tänka med Kolosserbrevets 
ord: Som Guds utvalda, heliga och 
älskade skall ni alltså klä er i innerlig 
medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, 
mildhet och tålamod. Ha fördrag med 
varandra och var överseende om ni har 
något att förebrå någon. Liksom Herren 
har förlåtit er skall också ni förlåta.

Så borde det vara.

En stilla stund

         med Christoffer Kullenberg
präst Lerbergets kyrka

           Nyhetsbrev
Med jämna mellanrum skickar Kulla pastorat 
ut ett Nyhetsbrev till dem som önskar. Vi 
berättar lite om vad som har hänt i för-
samlingarna och tar också upp spännande 
saker som är på gång. Anmäl ditt intresse på 
hemsidan. 

LITE AV VARJE
Se vår hemsida för all verksamhet, för datum      
                och tider - välkommen in! 
                       kullapastorat.se
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Boka Utekyrkan för dop och vigslar

Medarbetare
Expeditionen i Väsby Prästgård: 042 - 36 06 50
kulla.pastorat@svenskakyrkan.se
Öppettider: mån-fre 9.00-12.00 och 13.00 - 15.00
Kyrkoherde Stina Hagman, 073 - 501 99 28

Farhult-Jonstorp
Roland Alm, präst - 070-197 45 00
Therese Bjerle, präst - 042-683 65
Anna-Lena Andersson, kyrkomusiker - 042-685 41
Ulrica Johansson, barnledare - 042-681 25

Lerberget
Joel Jarbo, präst 070-199 18 08
Christoffer Kullenberg, präst 073-020 09 12
Marie Brandt Wilhelmsson, kyrkomusiker - 070-130 54 11
Jenny Fägerstrand, barnledare - 073-309 04 36
Sara Ivarsson, pedagog - 070-733 59 12

Viken
Eva Gullmo, präst - 070-389 71 66
Annika Erlandsson Olshov, diakon - 070-260 82 99
Karin Johansson, organist - 070-691 23 20
Helena Morath, kykomusiker - 073-731 42 46
Mia Paulsson, barnledare/värdinna - 070-493 0713

Väsby
Miranda Herrlin Iacobi, diakoniassistent - 070-366 06 54
Annette Göransson, barnledare/värdinna - 073-629 62 16

  Digital satsning
Kulla pastorat har under pandemin satsat 
på att spela in material som finns på vår 
youtube-kanal och vår hemsida. Varje 
torsdag publicerar vi Inför söndagen i 
ord och ton, vi spelade in filmer av olika 
slag till jul; gudstjänster, konserter och 
filmer till barnen. Vi livesänder också 
gudstjänsterna och kvällsandakterna från 
Lerbergets kyrka. All information och alla 
filmer finns att se på youtube och på vår 
hemsida. 

Välkommen att boka Utekyrkan vid Prästgården 
i Viken till dop och vigslar under vår och 
sommar. Kontakta expeditionen för bokning och 
välkommen förbi närhelst det passar för att titta 
på Utekyrkan. 



Människor.


