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LITE AV VARJE

Se vår hemsida för all verksamhet, för datum      
                och tider - välkommen in! 
                       kullapastorat.se

5

Har du funderat på att sjunga i kör? 
Kulla pastorat har flera körer för både 
vuxna, ungdomar och barn: 
Farhult-Jonstorp: kyrkokören, 
projektkören, barnkören Sångflyt
Lerberget: gospelkören, kyrkokören, 
gudstjänstkören, lovsångsteamet, 
vokalensembeln, projektbarnkören 
Viken: Laudate, två barnkörer: Barn-
kören, Miniorkören samt två ungdom-
skörer Young Voices, Young Singers
Väsby: Old Singers och barnkören            

Välkommen du också!  

LITE AV VARJE

svenskakyrkan.se/act

Tillsammans gör vi världen hel.
Din gåva gör det möjligt.

SWISHA TILL

900 1223

DELA LIKA UNDER
SAMMA HIMMEL

*Källa: FN (nov 2021)

Hälsa, jämställdhet och tillgång till näringsriktig mat är 
en mänsklig rättighet, ändå riskerar 45 miljoner människor
att hamna i akut hungersnöd.* 

Dela med dig genom att swisha halva beloppet för något 
du köper.

SWISHA
HALVA
MATKASSEN

*Källa: FN (nov 2021)

Vad tror du att kreativitet betyder 
för människor?
Det finns ett uttryck som lyder 
creativity is intelligence having fun 
som jag tycker mycket om. Det är 
lekfullt och återhämtande/läkande, 
och gör oss därför gott. När vi hittar 
tillbaka till detta, att med det lilla 
barnets lekfulla upptäckarglädje och 
nyfikenhet, närma oss kreativitet så 
blir det något mycket betydelsefullt 
och välgörande. 

Är alla kreativa?
Ja, det kan vara något så enkelt som 
att plocka naturens eller trädgårdens 
kvistar i knopp, eller så småningom 
blommor, och sätta i vas. Naturen 
och trädgårdar är fantastiska att 
upptäcka och att följa årstidsvis och 
att hämta inspiration till kreativitet 
ifrån.

Hur arbetar ni kreativt i 
verksamheterna i Väsby?

Vi skapar mycket med naturmaterial 
efter säsong. Vi delar samtidigt 
kunskaper och erfarenheter med 
varandra. Med naturen och skapelsen 
som utgångspunkt för våra träffar 
leder ofta samtal till delande kring 
livsfrågor som är både till tröst och 
glädje.

Hallå där!

Söndagen den 17 april – Påskdagen
Påskpromenad och tipsrunda med kluriga 
frågor och fina priser. Man köper en tips-

talong och startar sin promenad vid Skeppet/
Vikens kyrka någon gång mellan kl 10.00 och 

13.00. Insamlade medel tillfaller Act - 
Svenska kyrkans internationella hjälparbete. 

 Gudstjänst firas i kyrkan kl 11.00 med 
trumpet, sång av Laudate och 

härliga påskpsalmer! Servering. 
                          Välkomna!

Påskpromenad med tipsrunda

Lotta Arnelin, 
vik  diakoniassistent
som är kreativ ut i fingerspetsarna Visste du att....

...askgravplatsen på Vikens nya kyrko-
gård har utökats och nästan dubblerats 
i yta? Det blir allt vanligare att man 
väljer just en askgravplats som grav-
skick. Vid val av en askgravplats får 
man en liten gravsten och plakett samt 
att skötseln av gravplatsen tas hand 
om av kyrkogårdsförvaltningen. I 
pastoratet finns det även en askgrav-
plats på Farhults kyrkogård. Vill du 
veta mer om de olika gravskicken, se 
hemsidan kullapastorat.se

Under påskveckan bjuder vi in till passions-
andakter, mässor och gudstjänster i våra 
kyrkor. På vår Youtube-kanal och på vår 
hemsida kan man lyssna till passionsmusik 
under måndag till onsdag samt att vi släpper 
en ny Veckans psalm torsdag till söndag.

All information om påskveckan 
finns på hemsidan. 

Välkommen att fira 
påsken i Kulla pastorat! 
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Att befinna 
sig i såddens 
tid
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Ett sätt att bevara kärnan i uppdraget som 
människa och kyrka kan vara att aldrig sluta 
reflektera över dess innebörd. Att använda 
historien och tillsammans med här och nu skapa 
en uppdaterad version av uppdraget som berör, 
påverkar och utmanar. 

”Men vad är kyrkans affärsidé då? Vad har ni för vision 
och mål?” Min relativt nya vän Sebastian och jag hade bara 
känt varandra några månader när frågan kom. Han visste 
mycket väl vad jag jobbar med och under de otaliga sam-
talens gång hade jag förstått att det fanns en tydlig skepsis 
mot tron även om han i grunden tyckte att kyrkan gjorde 
”bra grejer”. Med en roll som varumärkes- och hållbarhets-
chef i näringslivet är det klart att det fanns lite övrigt att 
önska kring kyrkans tydlighet i det avseendet. Frågan, som 
jag fått flera gånger förut, överraskade inte men dröjde sig 
kvar långt efter vårt samtal. 

Om man vänder sig till kyrkoordningen så står det att den 
lokala församlingens uppgift är att fira gudstjänst, bedriva 
undervisning, utöva diakoni och mission och syftet är att 
människor ska komma till tro och leva i tro. Orden visar på 
en otrolig bredd och vi ser olika sammanhang eller inga alls 
framför oss när vi hör den här grundläggande uppgiften. 
Ofta handlar diskussionerna och bryderierna kring varför 
vi är så få som väljer att fira gudstjänst eller besöka kyr-
korummet. Men hur ser det ut i våra kyrkorum en helt van-
lig veckodag eller helgdag?

Bevara ditt inre 
och ditt hjärta

TEMA BEVARA

Här finns många av oss som levt med 
kyrkan ett helt liv, som har en varm nära 
personlig tro och finner tröst och styrka i 
ordet, nattvarden och gemenskapen. Man 
kommer gärna och regelbundet till kyr-
kan. I kyrkorummet finns också dem av 
oss som inte har en självklar och självsäker 
tro och som kommer hit ibland, kanske 
gärna, men frågorna är ofta fler än svaren. 
Kanske upplevs språket som begränsande 
och det är svårt att ge sig hän. Men någon-
ting är det som gör att kyrkorummet drar 
och lockar. Man återkommer. Den tredje 
kategorin är dem av oss som kommer till 
kyrkorummet för att livet gått sönder el-
ler blivit helt. Man kommer en gång eller 
mycket sporadiskt. Ett barnbarn konfir-
meras, barnet ska sjunga i kören på sön-
dagen eller mannens kusin gifter sig. Man 
kanske vill att ens barn ska döpas tradi-
tionsenligt och det är en självklarhet att 
närvara vid pappas begravning. Man tän-

der ett ljus i stillhet när det stormar inuti. 
Den här gruppen människor talas det kan-
ske mest om i  termer av medlemsvård och 
hur vi kan få dem att komma till kyrkan 
och komma oftare. Ibland är det som att 
den här gruppen inte riktigt räknas när vi 
envisas med att ta fram trons mätinstru-
ment men det är härligt att de i bästa fall 
är med och bidrar ekonomiskt. Ett, eller 
ett par, förhoppningsvis ömsesidiga möten 
och sedan kanske vi aldrig ses igen. 

Medan gemenskap och relation präglar 
de två första kategorierna så råder det i 
många fall tystnad om fortsättningen hos 
den tredje kategorin. Vi får aldrig veta hur 
det gick sedan. Efter kontakten med kyr-
kan sänds alla hem oavsett vilken mängd 
eller frekvens man fått ta del av. Man sänds 
hem till sitt vanliga liv för det är där vi är 
kallade att leva. Det är där livet blir me-
ningsfullt och kanske är det främst där, i 



TEMA SKAPELSEN

Jesus mötte människor ger oss tillgång till 
ett synsätt som både avlastar och förplik-
tigar. I varje människa vi möter i våra liv, 
oavsett i vilket rum eller miljö så är det 
vår uppgift att så ett frö av hopp, ömsesi-
dighet och kärlek oavsett om det till synes 
inte landar någonstans. Även om det ver-
kar som att fröet varken slår rot eller väx-
er och möjligheterna till skörd känns små. 

Men skörden är inte alltid vår, kanske till 
och med väldigt sällan. Vi får be om tillit 
att tro att vi är del av en gudomlig krono-
logi där vi på olika sätt får ta del av fröets 
mysterium från sådd till växt till skörd. 
Fröets exakta process får vi lämna och 
förundrat och ödmjukt ta del av när de 
olika stadierna uppenbarar sig i våra och 
våra medmänniskors liv.  

Kanske är det så att vi behöver värna och 
bevara det faktum att vi lever i det mot-
sägelsefulla och att livet inte är svart el-
ler vitt utan att det kan få vara färgat av 
palettens alla nyanser? Att livet består av 
en stor mängd långsiktighet som samtidigt 
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TEMA BEVARA

Att acceptera 
det, stå ut med 

det och förstå att 
det är precis där 

vi ska vara.

”

får sin energi, sitt elixir, från korta möten 
där det råder tystnad om fortsättningen. 
Det verkar klokt att värdesätta det som 
tryggt löper på över tid och samtidigt ha 
mod att låta här och nu prägla. Och all-
deles samtidigt och oavbrutet pulserar det 
gudomliga hoppet som ett varmt omfam-
nade av varje vrå av ditt liv oavsett var i 
processen du befinner dig.  

Så, Sebastian, min vän – om du läser det 
här; jag tänker att kyrkans uppdrag hand-
lar om att befinna sig i såddens tid. Att ac-
ceptera det, stå ut med det och förstå att 
det är precis där vi ska vara. Att oförtrutet 
så ett frö som handlar om hopp, ömsesi-
dighet och kärlek. Och kanske råder det 
tystnad om fortsättningen efter din even-
tuella kontakt med kyrkan. Kanske kan 
du höra att väggarna viskar till dig att du 
ska ta din säng och gå, gå till det livet som 
är ditt. Att det är där, i ditt sammanhang 
som du ska verka, påverka och finnas där 
för någon!

Och det är helt i sin ordning. Det är precis 
som det ska. 

vårt eget sammanhang, som vi människor 
kommer till vår fulla rätt. 

Man sänds hem med förhoppningen att 
hur än kontakten med kyrkan sett ut, eller 
det gudomliga om man så vill, så har ett 
frö såtts.  Ett frö av hopp, ömsesidighet 
och kärlek. Ett verksamt frö som ingen av 
oss människor kan styra över eller instrue-
ra åt något som helst håll. Ett frö som, om 
det blir sått, är kraftfullt nog att förändra 
och förfina. 

I de fyra evangelierna i bibeln är exemplen 
många där vi kommer i kontakt med olika 
människor som Jesus möter och där ingen 
vet hur det gick sedan.  Det råder tystnad 
om fortsättningen. Jag tror det finns en 
pedagogisk poäng med att evangelierna är 
generösa med att berätta om dessa möten 
och hur de gick till. Jesus undersöker be-
hovet, agerar – och genast efteråt skickas 

vederbörande hem till sitt eget liv och sitt 
sammanhang. Inte sällan med uppma-
ningen; ”Stig upp, ta din säng och gå” och 
den fiktiva fortsättningen; ”Gå hem till 
ditt vanliga liv, ditt sammanhang. Det är 
där du ska verka, påverka och finnas för 
någon”. Ett frö har såtts men vi kommer 
aldrig få svar på frågan ”Hur gick det se-
dan?”. Det råder tystnad om fortsättning-
en. Och det är i sin ordning, det är precis 
som det ska. Det finns inga krav på upp-
visande av medlemskap eller kvitto på att 
du är månadsgivare på ACT. Ingen kräver 
av dig att du genom mötet blev en av Jesu 
närmaste lärjungar. Ta din säng och gå! 

Jag tänker att mängden av möten där det 
råder tystnad om fortsättningen i evang-
elierna, vill berätta någonting viktigt för 
oss, någonting som kan påverka vårt sätt 
att betrakta och bevara vårt uppdrag som 
människor och som kyrka. Det sätt som 

Text: Stina Hagman, kyrkoherde
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VECKANS PSALM

Ett livslångt lärande
Rummet fylls med rop och skratt när Kulla 
pastorats kyrkomusiker samlas. Genast börjar 
man prata om olika projekt, kolla vilka datum 
som skulle kunna fungera för det ena och det 
andra. Kreativiteten och produktiviteten är 
starkt förankrad i gruppen och det märks att 
man tycker om varandra och har sett framemot 
att ses, alla tillsammans. 

Redan innan pandemin hade de fem kyrkomusikerna, An-
na-Lena Andersson, Marie Brandt Wilhelmsson, Karin 
Johansson, Helena Morath och Matilda Nordberg, börjat 
prata om att göra något spännande med den otroliga psalm-
skatt som finns. Man pratade om att spela in alla psalmer 
och lägga upp på hemsidan. När pandemin kom och verk-
samheten saktade ner något tog man tillfället i akt och på-
började detta väldiga projekt. 

- Vi samlas i Väsby kyrka och spelar in ungefärligen tio 
psalmer i taget, säger Helena. Vi har provat att spela in i 
de olika kyrkorna men ljudbilden blir bäst i Väsby, mycket 
beroende på att instrumenten står nära varandra. 

Alla kyrkomusiker turas om att välja psalmer och man är 
noga med att det ska passa söndagens tema som ansluter till 
kyrkoårets växlingar. Sedan i höstas får man inte bara höra 
psalmen utan även en kort reflektion om själva psalmen med 
av någon av våra präster.

                Veckans psalm
• läggs ut på hemsidan kullapastorat.se 
        i början av varje vecka
• vid varje tillfälle ger en av våra präster 

en kort reflektion om psalmen
• man hittar också veckans psalm på 

Kulla pastorats Youtube-kanal
• vill man låna en psalmbok från 
       någon av våra kyrkor går det bra
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VECKANS PSALM
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och nu med de människor vi möter, säger 
Helena. Balansen mellan tradition och för-
nyelse vill vi gärna uppnå. 

Karin lutar sig framåt och fortsätter: 

- Det är inte meningen att kyrkomusikerns 
egen sinnesstämning ska styra stämningen 
i en gudstjänst. Man måste vara lyhörd; 
vad det är för människor som är på plats, 
vad det är för tillfälle, vad det är prästen 
vill förmedla. Psalmen bär fram gudstjäns-
ten och kyrkoårets växlande karaktär. 

Alla fem håller med om att vara kyrko-
musiker i Kulla pastorat innebär en stor 
frihet med en möjlighet till kreativitet. De  
känner en djup tacksamhet över detta. Om 
man ibland saknar inspiration är det ett 
stort stöd att luta sig mot traditionen som 
visar hur man kan arbeta med psalmerna. 

- Jag vet att jag kommer att spela Blott en 
dag många, många gånger i mitt liv, säger 
Karin entusiastiskt. Det fina är att jag kan 
göra psalmen på olika vis varje gång jag 
spelar den.

Psalmprojektet har gett våra kyrkomusi-
ker möjlighet att arbeta tillsammans på ett 
annat sätt än man gjort tidigare, något alla 
fem är mycket glada över. Det ledde bland 
annat till att man under sommarmusiken 
2021 gjorde gemensamma konserter i alla 
kyrkorna i pastoratet. 

- Det är väldigt roligt att arbeta tillsam-
mans på detta sätt kring psalmerna och 
att inspireras av varandra, säger Anna-Le-
na. Denna inspiration hoppas jag att alla 
som möter oss i olika sammanhang också 
känner av. När psalmerna och musiken 
når fram och berör, då har vi lyckats i rol-
len som kyrkomusiker. 

I början av varje vecka läggs psalmen upp 
på pastoratets youtube-kanal och på hem-
sidan.  

- Vår förhoppning är att veckans psalm 
kommer att vara med i alla våra guds-
tjänster i pastoratet säger Matilda. Alla 
sjunger samma psalm, samma dag. I och 
med inspelningarna kan man alltså gå in 
och lyssna på psalmen i förväg. 

Marie berättar att det även blir lite av en 
psalmskola. De olika psalmerna hör ihop 
med de olika söndagarnas teman och om 
man tittar lite närmare i psalmboken hit-
tar man även texter och böner som passar 
temat. 

- För oss kyrkomusiker blir det också att vi 
lär oss nya psalmer eller åtminstone åter-
upptäcker dem, fortsätter Marie. 

Matilda tillägger:
- Det är fascinerande hur man kan hit-
ta nya infallsvinklar i psalmtexter man 
sjungit förut. 

De är alla överens om att det är härligt när 
alla i kyrkan kan en psalm och upplevelsen 
av gemenskapen det ger. Det kan vara lätt 

att man då väljer de vanligaste psalmerna 
just för att få den känslan. Helena men-
ar att genom psalmprojektet hoppas man  
bredda antalet psalmer som människor 
verkligen kan. 

- You Tube kan öka kunskapen och göra 
den lättillgängliga att  lyssna på och lära 
sig, säger Anna-Lena och ler.  Kan det 
vara en väg mot att uppleva psalmen i kyr-
korummet? Ögonblicket när den gemen-
samma psalmsången lyfter och stiger till 
himlen och tiden stannar.

Våra kyrkomusiker pratar om att man har 
ett stort ansvar men också en stor makt. 

- Vi bär på ett musikaliskt arv som vi vill 
föra vidare, samtidigt som vi verkar här 

Liten psalmboksskola

Helena Morath

Matilda Nordberg

Marie Brandt Wilhelmsson

Anna-Lena Andersson

Karin Johansson

• Den nuvarande svenska psalmboken utkom 1986.  
• Den innehåller 699 psalmer samt ett tillägg på ytterligare 100 psalmer. 
• Psalm 1- 325 är gemensamma för flera trossamfund.
• År 2006 utkom dessutom tillägget Psalmer i 2000-talet med 165 psalmer.  
• Arbete med en revision av den svenska psalmboken pågår.

VECKANS PSALM
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Vårens högtider - varför firar vi dem egent-
ligen?

Fastan är en förberedelsetid inför de stora 
helgerna jul och påsk. Av tradition präglas 
tiden av enkelhet – både i gudstjänsten och 
i vardagslivet. Man avstår kanske från att 
äta kött, fet mat, sött och alkohol. Fastan 
finns som en möjlighet att fokusera på det 
viktiga i tron – Jesus, hans liv och död - 
och att för egen del leva sig in i detta ge-
nom att avstå. Fastan kan vara att avstå 
tid, kraft, pengar och resurser till förmån 
för någon annan till exempel i kyrkans in-
samlingar till behövande eller att vara med 
i en besöksgrupp, frivillig grupp. 

Påsken firar vi till minne av Jesu död och 
uppståndelse. Varje dag i påskveckan har 
sin speciella händelse och detta avspeglas i 
kyrkans gudstjänster – intåget i Jerusalem 
Palmsöndagen, sista måltiden Skärtors-
dagskväll, lidandet och döden på korset 
Långfredagen, undret med den tomma 
graven Påskdagen. Påsken är grunden för 
den kristna tron och Jesu vänner samlades 
redan första söndagen efter händelserna i 
Jerusalem för att dela och fira det de hade 
varit med om.

Kristi Himmelsfärdsdag firar vi 40 dagar 
efter påsk och vi påminns om att Jesus inte 
längre är bunden till tid och rum. Jesus 
försvinner ur deras åsyn står det. Tänk 
alla lite småbarnsliga försök att skildra 
denna händelse – tavlor med Jesu fötter 
som sticker ut ur molnen… Men alltsam-
man är ett mänskligt försök att skildra 
verkligheten att Jesus finns här och nu le-
vande för oss, närvarande, delande, trös-
tande. Vi tar ju hans närvaro för självklar 
i bön och gudstjänst! Rummet och tidens 
begränsning sprängs i och med händelser-
na på Kristi Himmelsfärdsdag.

Pingsten, 50 dagar efter påsk är den He-
lige Andes högtid. Vi får påminna oss om 
Gud i tre och tre i en – Treenigheten. Fa-
dern, Sonen och den helige Ande. Anden, 
Gudsvinden finns med från början. Den 
sveper över havsdjupen redan i Skapelse-
berättelsen. Den verkar i profeterna, den 
skänks i dopet, den kommer till uttryck i 
Jesu vishet och kärlek. Anden uppväcker, 
ger liv, ger kraft, glädje, tro och hopp. Un-
der Pingsten hör vi om hur den första lilla 
rädda församlingen helt plötsligt får del av 
helig Ande och de får mod att gå ut och 
berätta om Jesus, om död och uppståndel-
se – det kristna hoppet! Utan helig Ande 
hade det säkert inte blivit något.

PRÄSTEN FÖRKLARAR 
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- Varför då, då?
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LITE AV VARJE

Eva Gullmo
präst Vikens församling, Kulla pastorat

Vi har under en tid renoverat för-
valtningsbyggnaden i Farhult och 
våra medarbetare som tidigare suttit 
i Prästgården flyttade in i februari. 
Prästgården är såld och nya ägare har 
tagit över.

Det finns också planer för Socken-
stugan i Jonstorp som kommer att 
genomgå en renovering. Ett helt nytt 
vaktmästeri planeras att byggas, bred-
vid Sockenstugan, under året.  

Renovering har också börjat i Viken, 
närmare bestämt i Kyrkstugan. 
Renoveringen har blivit något för-
senad men nu är vi äntligen igång!

        Renoveringar!

Visste du att....
... detta magasin Från vatten 
till vin skickas ut till alla hushåll 
i Kulla pastorat tre gånger om 
året med jämna mellanrum? 
Varje nummer kommer till 
ungefärligen 6600 brevlådor! 
Det första numret kommer ut 
i december 2019 och numret 
du håller i din hand är alltså de 
åttonde numret som kommit ut. 

            Levande möten
Levande möten i Vikens kyrka inbjuder till fler intressanta 
möten mellan olika människor som möts i ett samtal utan 
moderator. Dessa samtal äger rum i Vikens kyrka. Håll 
ögonen öppna på våra sociala medier och på hemsidan, 
fler samtal kan tillkomma - kullapastorat.se

3 april kl. 18.30
Lydia Sandgren, psykolog och författare 

möter 
Jonas Eek, präst och opionschef Kyrkans tidning                      

                                Tema: 
                   Kyrkans samlade värk

Det blev ett rekordår för årets 
julinsamling till Act Svenska kyrkans 

internationella arbete! Trots restriktioner 
av olika slag har vi tillsammans samlat in 

fantastiska 46,4 miljoner kronor till 
livsviktiga insatser. Ett stort tack 
för gåvor, tid och engangemang! 

     Ett fantastiskt resultat!

Matilda Voss Gustavsson möter Eric Schüldt 
 Tema: Att förlora sin kyrka - och att finna den igen

Samtalet blev framflyttat på grund av sjukdom.
Håll utkik efter nytt datum i höst! 
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Att förstå sig själv i 
kedjan av generationer

Med ett leende stiger han in i prästgården i Väsby. 
Han ser sig genast om, ögonen inte bara tittar på 
rummet han står i utan han ser sig verkligen om. 
Han berättar att han var med i diskussionerna när 
Andreassalen skulle renoveras och moderniseras. 
Han slår sig ner i fåtöljen, häller upp en kopp 
kaffe samtidigt som han lägger det ena benet över 
den andra och lutar sig tillbaka. Ett spännande 
samtal tar sin början. 

Henrik Ranby, som bor i Nyhamnsläge, är en mycket påläst 
person som är väl bevandrad i frågor om bevarande. 

- Jag har en tesked hemma som har funnits i vår släkt i gene-
rationer, säger Henrik. Tanken på att många av mina släkt-
ningar har använt samma sked i tekoppen under så lång tid 
gör att jag känner att jag finns med i ett historiskt samman-
hang. Det kan bli något romantiskt över det och man får 
passa sig så man inte glömmer sin samtid. Det gäller att hitta 
balansgången. 

Henrik arbetar som universitetslektor i kulturvård med be-
byggelseantikvarisk inriktning vid Göteborgs universitet och 
har i hela sitt liv arbetat med och funderat kring frågor om 
bevarande. 
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för att bevara det känslomässiga, minnen 
som var speciellt nära och viktiga.

- Min farmor sa att hon gömde saker i sitt 
hjärta, säger Henrik. Det står även i bibeln 
att ”Maria gömde och begrundade allt det-
ta i sitt hjärta”. 
 
När Henriks fru Caroline förlorade kam-
pen mot cancern blev det oerhört viktigt 
för Henrik att bevara hennes minne, inte 
bara gömt i sitt hjärta. Han skrev en bok 
Minnet av Caroline:

-  Någon har sagt att ”det talade ordet för-
svinner sin kos medan det skrivna ordet 
består”, säger Henrik. Caroline hade inga 
syskon och hennes föräldrar är borta. Jag 
insåg att en dag kommer mina barnbarn 
fråga om sin farmor. Det skriva ordet be-
varar minnena och de kan lära känna hen-
ne genom boken. 

Det handlar om att hitta balansen mel-
lan då och nu. Henrik säger att i Sverige 
har vi svårt att låta gamla byggnader bara 
stå. Antingen vill vi topprenovera eller så 
schaktar vi bort dem helt.  Han önskar att 
de kunde få stå i väntan på att någon vill 
ta sig an byggnaden. En sockens historia 
försvinner när vi hastar med att ta bort. 

Är det kanske så med livet i stort? Att det 
är viktigare än vi tror att känna samman-
hanget med generationer som gått före och 
att det präglar oss mer än vi märker? Vi 
kanske inte ska hasta med att ta bort utan 
bevara, lära, ta efter och gömma i våra 
hjärtan. 

- Vissa saker var bättre förr och vissa saker 
är bättre nu, säger han. Man kan fastna 
i två spår: guldåren ”allt var bättre förr” 
eller i modernismen ”allt är bättre nu”. I 
Sverige och Europa har vi en fallenhet för 
att tänka att den tid vi lever i är den mest 
fantastiska. Den nya generationen tycker 
alltid att man är bättre än den förra. 

Intresset för att bevara har funnits sedan 
barnsben. Henrik berättar att när han som 
12-åring i Helsingborg såg att man rev de 
vackra, gamla byggnaderna, som exempel-
vis den gamla teatern, högg det till i hans 
hjärta.  Han tyckte att de nya byggnaderna 
var klumpiga och tråkiga och när han blev 
lite äldre bestämde han sig för att arbeta 
med bevarande på olika sätt.  

Det har Henrik gjort och han har fått möj-
lighet att arbeta på många olika spännan-
de arbetsplatser där han dels fått arbeta 
konkret med bevarandet eller, som nu, få 
undervisa i ämnet. 

- Jag tycker att jag har haft flyt i min 
yrkeskarriär, kanske för att det inte fanns 
så många bebyggelseantikvarier på den 
tiden då jag blev färdig, säger Henrik med 
ett leende. Jag var färdig när jag var 23 år 
och började då arbeta som stadsantikvarie 
i Höganäs kommun. 

Så småningom fortsatte han läsa, vid sidan 
av sitt arbete. Detta ledde till att han fick 
en doktorandtjänst i konstvetenskap vid 
Lunds universitet. Henriks CV är minst 
sagt imponerande, listan är lång och 
uppdragen vid sidan om ännu längre. Som 
om det inte är nog är han även författare 
till mängder av artiklar samt ett antal 
böcker. Sedan 2014 arbetar han alltså 
som universitetslektor vid Göteborgs 
universitet, hans alma mater. Henrik är 
några och 50, hur har han hunnit med allt 
detta?

- Jag tror att det handlar om att jag valde 
att arbeta med sådant som intresserar mig, 
säger han fundersamt. Mina föräldrar var 
kulturintresserade och det smittade av sig 
på mig. 

Bevarande handlar inte bara om byggna-
der. Det handlar om tidens anda, om hur 
vi lever och tänker. Det handlar om vår 
historia och om vår roll i den, vem jag är 
i kedjan av generationer och hur jag kan 
påverka min samtid.  På frågan om vi 
är smartare idag än förr kommer svaret 
snabbt, nej det är vi inte. 

Bevarandet hör i allra högst grad ihop med 
hållbarhet och klimat. Henrik trycker på 
att förr i tiden var bevarandet en självklar-
het. Man hade ett klädesplagg tills det var 
för slitet. Då använde man tyget som städ-
trasor och när det gjort sitt blev de del av 
trasmattorna. När man rev hus sålde man 
bjälkar och annat vidare till nya byggen, 
man såg helt enkelt till att använda sig av 
vad man hade. Vi har en del att lära av ti-
digare generationer med andra ord. 

Man hade andra uttryck än vad vi har idag 

Henrik Ranby utanför Väsby kyrka

Min farmor sa 
att hon gömde 

saker i sitt hjärta. 

”

Text: Helena Eriksson, kommunikatör



Farhult-Jonstorps
församling
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Föräldra-barngrupp

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

Vi hälsar Linnéa Bjerle, från Jonstorp, välkom-
men som ny  konfirmand- och ungdomsledare 
i Farhult-Jonstorps församling. Hon välkomna-
des i gudstjänsten den 6 mars i Jonstorps kyrka.
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Ny ungdomsledare

Orgel - prova på barn
Orgeln är ett helt fantastiskt instrument med 
olika stämmor som låter som en hel orkester. 
Är du barn över 9 år och vill bekanta dig med 
instrumentet orgel, höra hur den låter och testa 
på hur det är att spela? För mer information, 
kontakta kyrkomusiker Anna-Lena Andersson 
- anna-lena.andersson4@svenskakyrkan.se

Ledarskola och konfirmander
I början av terminen hade vi ledarskola för kon-
firmandassistenterna på Heljarödsgården. Det 
blev en kväll med god mat, spa och besök från 
kommuniteten Arken. Konfirmanderna anslöt 
dagen efter då vi hade undervisning, utmaning-
ar och tävlingar - en riktigt rolig dag!

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

Föräldra-barn gruppen träffas på onsdagar 
kl. 14.00 då barn i alla åldrar välkomnas till-
sammans med vuxen. Vi träffas oftast utomhus 
och vid dåligt väder ställer vi in. 
Se kullapastorat.se



Lerbergets
kyrka
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Fördjupningskvällar
Fördjupningskvällar 26 april och 10 maj. Under 
våren stannar vi upp inför temat Dela din tro 
med andra. Kvällarna består av undervisning 
och möjlighet till fördjupande samtal. Ingen 
kostnad eller anmälan. Välkomna. 

Gudstjänst eller mässa 
firas söndag kl 10.00 i Lerbergets kyrka
Kvällsandakt tisdagar udda veckor kl 18.30
Gudstjänsterna livesänds Kulla pastorats
youtube-kanal
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Gudstjänstkören

Välkommen till Barnens dag 22 maj kl.14.00.
Välkomna till en festlig dag med en massa skoj!
Gudstjänst med barnkören, glassfest, aktivite-
ter och bus!

Barnens dag

Lerberget 40 år
I år fyller Lerbergets kyrka 40 år och det vill 
vi uppmärksamma under året genom lite oli-
ka satsningar; Glimåkra gospel - 6 maj, Per 
Harling sjunger sitt nyskrivna Requiem till-
sammans med körerna - 6 november, festkväll i 
kyrkan i september och festgudstjänst - 1:a ad-
vent.  Annat händer också, håll koll på hemsi-
dan och våra affischer så du inte missar något! 

Gudstjänstkören har startat. Kom och sjung 
utvalda söndagar kl 9.00 inför gudstjänsten 
kl 10.00. Vi förstärker gudstjänstsången och 
lovsången samt sjunger någon enkel sång som 
passar till dagens text. Välkommen du som vill 
sjunga lite extra i gudstjänsten. 

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



Vikens 
församling
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Växtkraft
Växtkraft i Prästgårdens trädgård onsdagar 
13.30 – 15.30. Olika aktiviteter, Walk and talk 
startar kl 13.30. Det finns möjlighet till grönt 
arbete i trädgården och ibland lite pyssel inför 
kyrkans högtider. Det serveras kaffe kl 14.30. 
Välkommen när det passar!
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Läs mer på hemsidan om all verksamhet och om ev. förändringar: 
kullapastorat.se

Påskpromenad och tipsrunda med kluriga 
frågor och fina priser söndagen den 17 april 
– Påskdagen. Start vid Skeppet/kyrkan någon 
gång mellan kl 10.00-13.00. Insamlade medel 
tillfaller Act - Svenska kyrkans internationella 
arbete. Gudstjänst kl 11.00 med trumpet och 
härliga påskpsalmer! Servering. Välkommen!

Eftermiddagsmusik
Eftermiddagsmusiken i Vikens kyrka har blivit 
en uppskattad samlingsplats. Följande sönda-
gar träffas vi kl 15.00 för att njuta och inspire-
ras av vacker musik och sång: 3 april, 10 april, 
24 april, 8 maj, 15 maj, 22 maj. Se hemsidan 
för program och medverkande. Det serveras ett 
enkelt kyrkkaffe i Skeppet eller på kyrkbacken 
vid fint väder!

Påskpromenad/tipsrunda

Ny församlingsassistent
Vi välkomnar Frida Persson Bäcklund som ny 
assistent och medarbetare i församlingsverk-
samheten. Många känner säkert igen Frida då 
hon arbetat både som kyrkvaktmästare och 
barn-ungdomsledare i pastoratet. Frida har 
dessutom väldigt god hand med våra bin och 
bikupor! Vi önskar Frida Lycka till!

Gudstjänst eller mässa 
firas söndag kl 11.00 i Viken kyrka
Kyrkorna är öppna tisdag-fredag 7.30-15.00



Väsby
församling
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Gudstjänst söndagskvällar
Det är någonting särskillt med att fira guds-
tjänst eller mässa på kvällen. Tidpunkten er-
bjuder andra dimensioner när det kommer ut-
formning och gemenskap. Vi firar gudstjänst, 
mässa och stilla mässa i ett rullande schema. 
Välkommen att dela en stunds reflektion och 
stillhet i Väsby kyrka kl. 17.00 varje söndag.  
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Syföreningen
Mötesplats Väsby kyrkliga syförening träffas 
i Väsby prästgård till en fin gemenskap med 
kaffe, kaka och samtal samt en skapande akti-
vitet, med inspiration från naturen, som är val-
fri att delta i. Vi hälsar såväl nya som tidigare 
medlemmar varmt välkomna!

Torsdagspromenad
Välkommen på promenad i varandras goda 
sällskap med start och mål vid Väsby präst-
gård. Passa på att kombinera goda samtal 
med fysisk aktivitet samt ett utforskande av de 
vackra omgivningarna runt Väsby kyrka. Kaf-
fe serveras. Torsdagar kl. 14.00-15.00.

Blommor och skratt
Välkommen att vara med i musikalen Blom-
mor och skratt! Vi övar i Väsby prästgård ons-
dagar    kl. 15.45-16.30 och framför musikalen 
i Väsby kyrka den 30 maj kl. 18.00. Var med 
i en kör där sång och glädje står i centrum! 
Anmälan till Matilda Nordberg, kyrkomusi-
ker, 072-209 76 75 eller matilda.nordberg@
svenskakyrkan.se. 

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

Gudstjänst eller mässa 
firas söndag kl 17.00 i Väsby kyrka 
Kyrkorna är öppna tisdag-fredag 7.30-15.00
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Farhult-Jonstorp
Roland Alm, präst 042-683 80
Therese Bjerle, präst 042-683 65
Anna-Lena Andersson, kyrkomusiker 042-685 41
Ulrica Johansson, barnledare 042-681 25
Bodil Clifford, barnledare 042-680 51
Linnea Bjerle, ungdomsledare

Lerberget
Joel Jarbo, präst 042-36 06 46
Christoffer Kullenberg, präst 042-36 06 47
Marie Brandt Wilhelmsson, kyrkomusiker 042-36 06 45
Jenny Fägerstrand, barnledare 042-36 06 48
Sara Ivarsson, pedagog 042-36 06 49

Viken
Eva Gullmo, präst 042-36 06 40
Annika Erlandsson Olshov, diakon 042- 36 06 42
Karin Johansson, kyrkomusiker 042-36 06 53
Helena Morath, kyrkomusiker 042-36 06 44
Mia Paulsson, barnledare/värdinna, tjänstledig
Frida Persson Bäcklund, vik barnledare/värdinna 042-360641

Väsby
Miranda Herrlin Iacobi, diakoniassistent, tjänstledig
Lotta Arnelin, vik diakoniassistent 042-36 06 54
Matilda Nordberg, kyrkomusiker 042- 23 75 71
Annette Göransson, barnledare/värdinna 042- 36 06 58

LITE AV VARJE

Kyrkovalets resultat

KYRKOVALET 2021 

Kyrkovalets resultat är klart och i förra numret presenterade vi det nya kyrkofullmäktige 
och här nedan presenteras kyrkorådet, som är Kulla pastorats styrelse kan man 
säga, samt de olika församlingsråden som finns för stöd till medarbetarna i de olika 
församlingarna. Protokollen från kyrkofullmäktige, kyrkorådet samt församlingsråden 
finns att läsa på hemsidan: kullapastorat.se

KYRKORÅDET
Ordförande är Sofia Walka

Framtidens kyrka i Kulla pastorat
Ordinarie 
 Elisabeth Eriksson
Ingemar Lindman
Ersättare
Gösta Davidsson

För Kyrkan i Tiden Kulla pastorat
Ordinarie  
Sofia Walka
Fredrik Jiborn
Ylva Johansson
Ingemar Erikson
Anna Carlsson
Ersättare
Mattias Juelsson
Simon Lundeberg
Kerstin Thurdin 

Levande kyrka i Kulla pastorat
Ordinarie 
Gertrud Green
Jonas Engström
Knut Göransson
Ersättare
Per Jarring
Ulla-Maj Persson

FARHULT-JONSTORPS FÖRSAMLINGSRÅD
Ordförande Elisabeth Eriksson
Anita Gudmundsson
Ingemar Lindman
Clara Ahlm
Gösta Davidsson
Johan Sjöblom
Gunlög Persson
Gunvor Gunnarsson

VIKENS FÖRSAMLINGSRÅD
Ordförande Fredrik Jiborn
Sofia Walka
Mattias Juelsson
Ylva Johansson
Kerstin Thurdin
Anna Carlsson
Pernilla Derwik
Per Behrens
Karin Ullström
Ingemar Erikson

VÄSBY FÖRSAMLINGSRÅD
Ordförande Gertrud Green
Liselott Navratil
Jeanette Karlsson
Louise Krabbe

Ersättare 
Simon Lundeberg
Mai-Lis Johansson
Rolf Axelsson
Pia Adams
Benera Tamm

Ersättare 
Inga Smith
Jonas Saukkonen
Liselott Hjort
Ingemar Persson

Ersättare 
Ann-Kristin Nilsson
Carina Hyberg
Karolina Eriksson
Lovisa Engberg

Visste du att....
...att vi i Kullapastorat kontinuerligt 
startar upp Leva vidare-grupper för 
dem som drabbats av sorg. Om du 
vill veta mer om dessa kontakta: 
Eva Gullmo, präst
eva.gullmo@svenskakyrkan.se
Telefon: 070- 389 71 66 eller
Annika Erlandsson Olshov, diakon
annikaerlandsson.olshov@svenska
kyrkan.se 
Telefon: 070-260 82 99

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

På  våra kyrkogårdar har vi idag mycket 
annueller  (ettåriga växter) ”sommar-
blommor”. Perenner är samlingsnamnet 
för fleråriga växter som vissnar och 
kommer tillbaka, år efter år. Perennerna 
finns i stor mängd och man kan få, genom 
en god planering, en blommande rabatt 
från tidig vår till långt fram på hösten. 
Fleråriga växter är miljövänligare och bil-
ligare i längden än ettåriga blommor efter-
som de bara behöver planteras en gång och 
sedan kan bli fler genom delning. Odling, 
transporter och emballage gör hanteringen 
av de ettåriga växterna väldigt resurskrä-
vande. Den nuvarande sommarblomster-
traditionen är inte så gammal, en relativt 
ny tradition. Mer perenna växter kan ge en 
större variation, mindre stereotypa och sist 
men inte minst en biologisk mångfald.

Under våren kan man besöka våra två 
exempel på perenn-gravar som finns 
på Väsby kyrkogård. 

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, 042-36 06 51

Kontakt Kulla pastorat

Perenner eller annueller



Människor.


