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Kyrkoherde
Stina Hagman

Mina ögon fastnar och kan inte slita 
sig från de fyra bokstäverna i mitten 
av ordet. Gage – en engångslön för en 
utförd handling. Även om det bara är 
en lek med bokstäver och ord så går 
mina tankar och reflektioner igång 
kring engagemangets essens. För det 
sanna engagemanget har väl ingenting 
med ersättning att göra? Det sanna 
engagemanget har väl sin grund i 
att man vill ge sin tid och kraft till 
någonting man tror på?

För det är ingen hemlighet, och inte 
heller skamfyllt att vi mår bra av att 
ge av oss själva, av vår tid, vår kraft 
och vår person. Det är ju så otroligt 
vackert skapat att det är behagligt 
för oss att ge, annars skulle vi inte 
fortsätta att göra det. En av våra 
mest grundläggande drivkrafter som 
människor är känslan av sammanhang 
och att känna samhörighet, 
engagemanget kan vara ett sätt att nå 
dit. I kyrkan talar vi om att fast vi är 
många olika människor så är vi alla 
del av en enda kropp. Det som skriker 
i mig skriker i dig och det som hoppas 
i mig, hoppas också i dig. Att jag som 
människa får vara del av någonting 
större är en svindlande tanke och 
stor del av min drivkraft att fortsätta 
engagera mig och försöka göra 
skillnad. 

Så, trots att det bara var en lek med 
ord, så har engagemang ändå med 
gage att göra men betalningen sker 
i en annan sorts valuta. Långt från 
kronor och ören kommer belöningen 
och är värd mer än guld. Jag får 
känna medmänsklighet. Sammanhang. 
Ömsesidighet. Och en välbehövlig 
paus från mig själv. 

Hela vårt samhälle är byggt på att 
människor vill engagera sig för 
att bidra till en bättre värld. Vi ser 
ideligen prov på hur människor gör 
sitt yttersta och till och med lite till 
för sin medmänniska och det blir 
särskilt synligt i tider av kris när vi 
har en gemensam fiende att kämpa 
mot. Men en alldeles vanlig oansenlig 
vecka mitt i livet finns det människor 
som enträget tränar knattar i fotboll 
i spöregn, närvarar på språkcafé eller 
hjälper till att servera sopplunch. Dag 
efter dag, år efter år. För en del är 
det en självklarhet, för andra en flykt 
och för en tredje är det otänkbart. 
Det är olika och det är också svårt 
att från engagemangets horisont 
hitta en balans som gör att man inte 
offrar relationer eller åtaganden på 
vägen. Men i sin allra renaste form 
är engagemanget som kitt emellan 
åldersgrupper och folkslag, mellan 
religioner och politisk hemvist. Och 
det får oss att må bra.  

EnGAGEmang
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     På grund av Covid 19
En del av det som annonseras i 
det här magasinet kommer kan-
ske aldrig att bli av. En del saker 
som inte annonseras i det här 
magasinet kommer att bli av. 
Håll utkik och vi håller kontakten! 



LITE AV VARJE

I Kulla pastorat har vi ovanligt högt 
deltagande i konfirmationsläsningen, 
ungefär  80 % medan det nationella 
snittet ligger på ungefär 35 %. 
Emil är  före detta konfirmand och 
numera konfirmandassistent i Vikens 
församling.

Hur kommer det sig att du 
konfirmerades i Viken?
Jag bor i Viken och mina kompisar och 
jag hade hört att det var roligt. Det var 
helt naturligt att konfirmera sig. De flesta 
år är det nästan självklart bland dem i 
åttan på Vikenskolan att man ska konfas. 
 

Varför är du konfirmandassistent?
Jag tyckte om själva grejen med konfa. 
Man får vara med sina kompisar, 
utmanas, tävla och tänka till. Det vill 
jag gärna att andra också ska få uppleva.

Hallå där!

LITE AV VARJE

Visste du att....
... det krävs extra arbetskraft 
på våra kyrkogårdar under 
sommaren? Vi har har fyra 
säsongsanställda som arbetar 
från april-november och utöver 
det har vi haft tio ungdomar som 
sommarjobbat hos oss.

... pastoratet har erbjudit som-
marlovsaktiviteter? Under ett 
par veckor samlades ett tjugotal 
barn tillsammans med ledare och 
hittade på mycket skoj. Det var 
verkligen populärt då gruppen 
blev full endast ett par timmar 
efter anmälan öppnats. 

... det har inbjudits till musik av 
olika slag under sommaren? Hela 
14 konserter med musik i olika 
genrer, stilar och inriktningar 
har ägt rum i våra kyrkor. Alla 
konserter har dessutom varit 
kostnadsfria och det har varit 
väbesökta tillfällen!

... Farhult-Jonstorps församling 
har fått frågan av Konståknings-
förbundet om att hålla konfir-
mationsläsning för de i årskurs 
8 som är på konståkningsläger i 
Jonstorp? Detta har skett under 
sommaren och i slutet av juli 
konfirmerades nio tjejer.

Det kommer att samlas in pengar till sjukhus 
och utbildning i Afrika. Planer finns på andra 
alternativ än traditionell loppmarknad. 
Håll ögonen öppna för anslag, annonsering och 
hemsida!

Se vår hemsida för all verksamhet, för datum      
                och tider - välkommen in! 
                       kullapastorat.se
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Lunchmusiken HT-20
Stanna upp och lyssna
 Läs mer på hemsidan 

Hur går det tycker du?
Det är roligt! Jag är med för andra
året som assistent nu. Man är lite 
mittemellan konfirmanderna och 
de vuxna ledarna. Man har andra 
perspektiv än de äldre och vi unga 
ledare blir lyssnade på. Samtidigt 
hänger konfirmanderna gärna med 
oss yngre ledare.  

Vad har konfirmationen och ditt 
arbete som ledare gett dig?
Kyrkan har svar på många svåra frågor 
och jag blev introducerad till ett nytt 
tankesätt. Sedan har jag som ledare fått 
vara med och påverka både de äldre 
ledarna men även konfirmanderna. Det 
är inte bara ett jobb - det är något mer. 

Emil Winterqvist, 
konfirmandassistent i 
Vikens församling

Sångaren Tomas Andersson Wij 
är en av höstens medverkande i 
Levande möten den 11 oktober 
i Vikens kyrka. Han möter Ludvig 
Lindelöf, präst i Göteborg. 

Framöver kommer även 
Matilda Gustavsson, som
skrivit boken ”Klubben” om 
Svenska akademin, till Levande 
möten. Hon möter Eric Schüldt. 

    Bokrelease

Vår präst Joel Jarbo ger ut 
en ny bok med release i 
gudstjänsten i Lerbergets 
kyrka den 6 september!

Levande möten

Matlaget
Matlagningskurs för unga vuxna 
i Väsby församling
18-25 år

Läs mer och anmäl 
på hemsidan: 
kullapastorat.se

Lerbergets kyrkas alternativ 
till loppis
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TEMA ENGAGEMANG

De flesta av oss tycker om att engagera 
oss. Vi tycker om att ha att göra, att kunna 
göra skillnad och att hjälpa till. Vi tycker 
om att vi genom engagemang växer som 
människor och kanske en liten del i oss 
tycker om uppmärksamheten vi får. Det 
finns mycket positivt med att engagera sig 
på olika vis. Men frågan är om det enkom 
är något bra. 

Föräldrar engagerar sig naturligt i sina barn, inte 
bara i familjelivet hemma utan även utanför hemmet. 
Man hjälper till i olika idrottsföreningar, musik- och 
teaterskola eller i det som barnen funnit sitt intresse 
i. Idag är det många föreningar som kräver att 
föräldrarna finns med vid olika tidpunkter, exempelvis 
ska man bemanna kiosken vid matcher ett visst antal 
tillfällen per termin, sälja biljetter till en föreställning 
eller till och med sälja sockor, toalettpapper eller potatis 
så föreningarna får in pengar. Vad är det som gör att 
man nu måste kräva engagemang av människor, var det 
förr något mer naturligt? 

Visst engagerar vi oss lika mycket nu som förr enligt 
statistiken men engagemang ser ut på ett annat sätt. 
Man finns med i olika sammanhang i sitt eget namn. 
Kanske gör man punktmarkerade insatser som inte 
kräver långtidsengagemang. Det kan vara så att 
man engagerar sig väldigt mycket i födelsedagskalas, 
bröllop eller bjudningar. Ungdomar engagerar sig 

i sina gymnasiearbeten och UF-
projekt. Man lägger ner hjärta och 
själ i sammanhang som är bra men 
det är i den privata sfären istället för 
i föreningar. 19 % av dem som är 
frivilligt engagerade säger att de gör 
det för att få meriter till sitt CV. För 
dem som är under 25 år är det en 
ännu starkare drivkraft då hela 40% 
säger att det är därför de engagerar 
sig. 

Engagemanget ser ju också olika ut 
beroende var i livet man befinner sig 
och hur behoven ser ut just precis 
då. Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor bekräftar i sin 
Attityd och värderingsstudie från 
2019, bilden av att det är den privata 
sfären som är i fokus när ungdomar 

engagerar sig. Man vill använda 
fritiden till att få uttrycka sig själv 
och sin personlighet och det kan 
ta sig en mängd olika uttryck. Den 
ungdomskultur och det engagemang 
som skapas är ett sätt för unga att 
visa sin omgivning att de tillhör en 
grupp och har betydelse för ett större 
identitetsarbete. 

Studien visar vidare hur kontextuellt 
och livsnära engagemanget tar sig 
uttryck. Den viktigaste frågan för 
ungdomar under förra året var 
varken jämställdhet, integration 
eller arbetsmarknadsfrågor. Det var 
sjukvård. I en tillvaro där många i ens 
både nära och lite mer distanserad 
omgivning lider av psykisk ohälsa och 
vars öden faller mellan stolarna så 
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Text: Stina Hagman, kyrkoherde, Helena Eriksson, kommunikatör



blir det naturligt att det är sjukvård 
som är högst prioriterat vad gäller 
engagemang. 

Att det är det nära som engagerar är 
en del av sanningen. Å andra sidan 
lever vi i en värld där avstånden är 
mycket mindre på grund av internet. 
Det gör att man kan engagera sig 
globalt mycket lättare, exempelvis som 
månadsgivare i något projekt eller 
som fadder till ett barn någonstans 
i världen. Man är engagerad, man 
känner att man gör något gott men 
engagemanget blir på distans. Det blir 
även distans i engagmanget. 

Johan von Essen vid Ersta Sköndal 
Bräcke högskola har gjort mängder 
av forskning kring medborgerligt 

arbete och ideellt engagemang. Han 
menar att Sverige har en av de högsta 
engagemangsgraderna i världen. 
Sverige har en folkrörelsetradition som 
är stark och om en idrottsorganisation 
drivs av ideella eldsjälar tyder det 
på att organisationen är förankrad 
i den frivilliga miljö den verkar i. 
De idrottsorganisationer som har 
avlönad arbetskraft betraktas inte 
som lika förankrade. Kanske är det 
just det som visas i att svenskarna 
har 32 miljoner medlemskap i olika 
frivilligorganisationer. 

Men engagemang kan också vara 
förödande och det kan ta över en 
människas liv. Ett för stort och för 
intensivt engagemang kan tära på 
en människa men också på dess 

omgivning. Låt säga att en förälder 
har ett stort engagemang i ett 
sammanhang som tar enormt med tid. 
Den som engagerar sig mår bra, har 
roligt och känner att man påverkar. 
Hemma finns familjen kvar där barnen 
saknar sin förälder och de lider när 
de hör hur andra pratar om hur 
mycket tid de får av personen i fråga. 
Samtidigt längtar barnet efter sin 
förälder och att få spendera tid med 
den.

Genom internet kan man också ”lära 
känna” influensers och engagera sig 
i deras liv trots att man egentligen 
inte känner dem. För tonåringar som 
formas till vuxna och lär sig om livet 
kan detta ta över och istället för att 
fundera över vem de är, vill de bli 
som sina idoler. Dessa influensers 
i sin tur engagerar sig både i goda 
projekt men även i betalda samarbeten 
där engagmanget finns endast för 
betalningens skull oavsett hur bra eller 
dålig en produkt är. De är verbala 
med sina åsikter och de engagerade 

TEMA ENGAGEMANG

ungdomarna påverkas, inte alltid 
positivt. 

Som med allt annat är det balans som 
gäller. Hitta balansen för sin egen 
skull så man inte blir för involverad 
i något som kommer att ta över ens 
liv. Samtidigt är det oerhört viktigt 
med engagemang just för att känna sig 
delaktig och att kunna göra skillnad 
i världen. Vi mår bra av det! Att 
hjälpa och uppmuntra en människa 
genom ett sammanhang är en stor 
och viktig uppgift. Utan engagemang 
skulle vår värld stanna av; vi skulle 
inte ha politiker som tar hand om 
vårt samhälle eller organisationer som 
arbetar för rättvisa, jämlikhet och 
miljö. Idrott och musik skulle inte vara 
viktigt för oss. Vi skulle inte ha en 
kyrka där människor nu har förmånen 
att vara anställda och arbeta med det 
man brinner för. Likaväl skulle inte 
alla de som väljer att engagera sig 
frivillligt i kyrkan ha en plats. Kyrkan 
bärs av engagaerade människor som 
får sången i alla körer att klinga, som 
får barnen att utmanas i olika grupper, 
som får hjälpa ungdomarna ta steg in 
i vuxenvärlden såväl som att hjälpa de 
som har det svårt och ge gemenskap 
och delaktighet till de äldre. Utan 
engagmang skulle vår värld stanna av. 

Hur ser ditt engagemang ut? 

”Samtidigt är det 
oerhört viktigt 
med engagemang 
just för att känna 
sig delaktig och 
för att kunna göra 
skillnad i världen”
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Källor: Volontärbarometern, rapport från Ersta Sköndal Bräcke Högskolan, 
SCB, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor



”Än idag är mina 
bröder mina bästa 
vänner och vi ses 
ofta...”

PULSEN PÅ VIKTOR BERGENDAL

När lyktstolparna 
får bestämma

V

15

När han klev på tåget mot Malmö och 
Lund visste han inte vilken utbildning han 
skulle välja. Han hade kommit in på både 
musikhögskolan och läkarlinjen. Då beslöt 
han att om det var jämnt antal lyktstolpar 
han såg skulle det bli den ena utbildningen 
och var det udda antal skulle det bli den 
andra!

        iktor Bergendal nästan studsar uppför trapporna 
till Prästgården i Väsby. Hans leende är brett och äkta 
och det lämnar sällan hans ansikte. Hans personlighet 
är stor och han har en närvaro som inte lämnar någon 
oberörd. Han slår sig ner i fåtöljen och häller upp 
en kopp kaffe innan han lutar sig tillbaka och börjar 
berätta om sin väg till både läkaryrket och om sitt stora 
intresse för musiken. 

- Jag började spela fiol när jag var runt sju år, säger han 
tänkvärt. Mina bröder spelade redan och det ville jag 

Text: Helena Eriksson, kommunikatör



också göra. Det gnisslade rätt rejält i 
många år i barndomshemmet när vi en 
efter en lärde oss spela. 

Viktor skrattar och berättar om 
sin barndom i Farhult, dit familjen 
flyttade när Viktor var runt fem år. 
Han berättar om de fyra bröder han 
har och hur det var att växa upp i 
familjen. Han ler hela tiden när han 
berättar om en varm uppväxt där 
bröderna var hans bästa vänner. Han 
berättar om lite bus som hör till men 
framförallt återkommer han till den 
gläjde han har när han ser tillbaka på 
sin barndom. 

- Än idag är mina bröder mina bästa 
vänner och vi ses ofta, gärna i grupp, 
säger Viktor och ler. 

Idag arbetar Viktor som läkare på 
Sjökrona vårdcentral i Höganäs. 
Det blev alltså läkarlinjen som 
lyktstolparna ledde honom till. 

- Jag har arbetat som färdig distrikts-
läkare i Höganäs i ett år nu, säger 
Viktor. Innan dess har jag också 
arbetat på sjukhusen i Helsingborg 
och Ängelholm. 

PULSEN PÅ VIKTOR BERGENDAL
Under studietiden i Lund blev det 
många spelningar vid sidan av 
studierna. Han var bland annat med 
i projekt på musikhögskolan. Redan 
då spelade han mycket ihop med Peter 
Filiptsev som han än idag framför 
mycket musik tillsammans med. Han 
ångrar inte sitt yrkesval utan ser 
fördelarna med att kunna arbeta som 
läkare och ha musiken som hobby. 

- Jag har alltid arbetat deltid i vården 
för att kunna ha en dag i veckan till 
att koncentrera mig på musiken, säger 
han. Kombinationen fungerar väldigt 
bra för mig. 

Han har alltid tyckt om att öva med 
fiolen, redan som barn. Att nöta, fila 
och utveckla sitt spelande är viktigt 
för honom. Men han påpekar att den 
biten inte alltid är rolig. Den siste 
fiolläraren han hade var hård och 
tuff. Här lärde sig Viktor att det krävs 
disciplin för att bli riktigt duktigt på 
sitt instrument. 

Viktor, ofta tillsammans med Peter, 
spelar i hela Skåne och de är välkända 
i Kullabygden. De älskar båda klassisk 
musik men varvar gärna med jazz och 
visor. Ibland blir det även lite spex 
med i bilden, något som uppskattas av 
många. 

- Jag är alltid nervös när jag ska 
uppträda, säger Viktor. Om det så är 
en stor eller liten publik måste jag 
prestera just där och då och jag bygger 
upp en förväntan för mig själv.  

Viktor föredrar att spela för något 
mindre samlingar. Han menar att man 
kan interagera med människorna på 
ett annat sätt. Man ser dem i ögonen 
och utytet blir annorlunda.

Genom musiken får han möjlighet att 
glädja människor och göra deras dag 
lite bättre vid en konsert. Han har 
samma tankar när det gäller sitt yrke. 

- Att få följa människor genom livet, 
genom svårigheter men även genom 
glädjeämnen tycker jag mycket om. 
I en liten stad som Höganäs får man 
ofta möta människor som söker hjälp 
för något för första gången och då 
få kunna utreda och få vara först på 
bollen, så att säga, är kul. Många av 
dem jag möter i vården möter jag även 
på mina konserter. 

Viktor tycker att det roligaste i hans 
arbete är att besöka äldreboenden där 
han kan få hjälpa människor att ha det 

så bra som möjligt de sista åren. Han 
menar att efter att ha slitit hårt är det 
just det som de är värda. 

Att få människor att må bra 
genomsyrar allt när han berättar 
om sig själv. Om det så är genom 
musik, vården eller privat - han vill 
ge människor det allra bästa. Och det 
lyckas han bra med. 
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          Några snabba
         

Sommar eller vinter
Chips eller pop corn
Bok eller magasin
Bio eller streama

Hav eller sjö
Potatis eller pasta

 Födelsedag eller julafton
Färgglatt eller vitt

   Superstark eller supersnabb



”Men man påverkar  
också genom att helt 
enkelt gå och rösta”

Vad är det 
egentligen 
som händer?

N

Svenska kyrkan finns närvarande i de 
flestas liv på ett eller annat sätt. Kanske 
är man döpt eller vigd i kyrkan. Kanske 
sjunger man i en kör eller så finns barnen 
med i någon verksamhet. Kyrkans torn 
syns i var stad och by och påminner oss om 
en närvaro som är större än allt annat. 

         ästa år är det dags för kyrkoval och för fyra år 
sedan röstade en miljon medlemmar om hur de vill att 
Svenska kyrkan ska styras. Men ett kyrkoval? Är det 
viktigt för mig och hur i hela friden går det till?

Ett kyrkoval fungerar  på samma sätt som i ett val till 
kommun och riksdag. Du som är medlem röstar på 
tre olika nivåer: församling, stift och kyrkomöte. Du 
röstar på kyrkans motsvarighet till partierna, så kallade 
nomineringsgrupper. Vissa grupper finns bara lokalt 
medan andra finns över hela landet.

19

VAD ÄR DET EGENTLIGEN SOM HÄNDER?

För att rösta i kyrkovalet
 behöver du vara medlem i 
Svenska kyrkan och fylla 
16 år senast på valdagen. 

Kyrkovalet 2021 äger rum 
söndagen den 19 september 

Text: Helena Eriksson, kommunikatör



VAD ÄR DET EGENTLIGEN SOM HÄNDER?

Inför varje mandatperiod i Kulla 
pastorat tillsätts en valnämnd som har 
representanter från hela pastoratet och 
från de olika nomineringsgrupperna. 
Valnämnden har som ansvar att 
se till att valet går rätt till. Under 
försommaren har man haft sitt första 
möte. Ordförande är Rolf Axelsson: 

- Eftersom jag varit engagerad i det 
kyrkliga arbetet i många år men i en 
annan församling, kände jag att jag 
skulle kunna bidra med några nya 
tankar och infallsvinklar.

Maths Olsson har varit ledamot i 
många år, ända sedan 2001 har han 
suttit med i valnämnden. Med andra 
ord, har han erfarenhet.

- Processen med ett val är både 
intressant och lärorikt men framför 
allt  är det viktigt att valet genomförs 
på ett demokratiskt riktigt sätt. 

Cornelia Strömberg Persson är ny i 
valnämnden:

- När jag fick frågan att sitta med i 
nämnden övervägde jag det noga. Det 
är ett viktigt uppdrag som kanske, för 
många, lever lite i det fördolda. 

Valnämnden är alltså inte de som 
ställer upp i valet till kyrkofullmäktige 
utan de som ska se till att valet går 
rätt till. Kyrkofullmäktige består av 29 
ledamöter samt 15 ersättare
och från bland annat dessa väljs
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kyrkorådet. Man kan lite informellt 
kalla dem för ”styrelsen” i pastoratet. 
Kyrkofullmäktige väljer också 
församlingsråden, ett till varje 
församling. Dessa finns som stöd till 
medarbetarna i deras arbete och i den 
lokala verksamheten. 

- Jag har suttit med i Vikens 
församlingsråd sedan 2014, säger 
Mai-Lis Johansson och ler. Att få in 
engagerade och positiva personer i de 
olika positionerna är viktigt. 

Valnämnden vill tydligt informera om 
vad uppdraget betyder. Anna Carlsson 
trycker på att man har förhoppningar 
om att få ett så stort engagemang som 
möjligt. I det förra valet, 2017, röstade 
19,5 % av de röstberättigade och man 
hoppas på 20-25 % nästa gång. 

Som förtroendevald har man möjlighet 
att vara med och påverka vad som 
händer i kyrkan på ett mer påtagligt 
sätt. Men man påverkar också genom 
att helt enkelt gå och rösta. 

- Det är en demokratisk rättighet att 
rösta där medlemmarna har möjlighet 
att redovisa sin åsikt, säger Ylva 
Johansson. Jag tycker man kan se det 
som en värdemätare för det fortsatta 
arbetet inom kyrkan.

Cornelia fortsätter:

- Det är grundläggande för 
demokratin. Att kunna påverka är inte

alltid en självklarhet men när vi har 
möjligheten ska vi givetvis utöva 
vårt inflytande. Det för frågorna och 
utvecklingen framåt. Jag tycker det är 
viktigt med mångfald och med bred 
representation bakom beslut i frågor 
som påverkar oss.

Knut Göransson håller med och 
tillägger:

- För att hjälpa människor att ta 
beslutet att rösta måste valet göras på 
ett så enkelt sätt som möjligt. 

För att kunna rösta måste det finnas 
människor som vill engagera sig 
som förtroendevalda. Det är en 
rolig uppgift och kyrkan behöver 
människor med olika kompetenser 
som kan vara med och styra kyrkan 
och vara ett stöd till kyrkoherde och 
övriga medarbetare. 

- Vi är kyrka tillsammans, säger Stina 
Hagman, kyrkoherde. Det är av 
yttersta vikt att det finns engagerade 
och entusiastiska förtroendevalda 
som vill bidra till kyrkans 
verksamhet genom sin kompetens 
och livserfarenhet. På så vis skapar 
medarbetare och förtroendevalda 
tillsammans en större helhet än vad 
varje del var för sig kan nå. 

Om du är intresserad av att engagera 
dig i någon nomineringsgrupp 
inför kyrkovalet, ta kontakt med 
valnämndens ordförande så slussar 

han dig vidare till företrädare för 
befintliga nomineringsgrupper i 
pastoratet. Inför kyrkovalet 2021 
kan även nya nomineringsgrupper 
tillkomma. 

I nästa nummer fortsätter vi informera 
om kyrkovalet.  

Rolf Axelsson 
Viken, 070 533 1589 

Mai-Lis Johansson
Viken

Knut Göransson
Väsby

Maths Olsson
Lerberget

Ylva Johansson
Viken

Anna Carlsson
Viken

Övriga ledamöter/ersättare är: 
Cornelia Strömgren Persson, Jonstorp
Ingemar Erikson, Viken
Fredrik Swärdh, Jonstorp
Elisabet Frankenius, Jonstorp

Valnämnden



Farhult-Jonstorps
församling

Medarbetare
Björn Eriksson, 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/lokalvård - 042 - 680 51
Bengt Andersson, vaktmästare - 073 - 086 81 25
Annika Bramgärde, vaktmästare - 070 - 59 85 131
Bekele Terefe, kyrkogårdsarbetare

Expeditionen i Väsby Prästgård: 042 - 36 06 50
kulla.pastorat@svenskakyrkan.se
Öppettider: mån-fre 9.00-12.00 och 13.00 - 15.00

Gudstjänst eller mässa 
firas varje söndag kl 10.00 i Farhults kyrka

... av Jonstorps kyrka forskrider enligt 
plan och kyrkan är planerad att åter 
öppna igen den 1:a advent. 
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Läs mer på hemsidan och i Lokaltidningen om all verksamhet och om 
                ev. förändringar av gudstjänsttider: kullapastorat.se

Renoveringen...

Döpta under året
Den 11 oktober bjuds alla som döpts under 
året in till Tacksägelsegudstjänst. Vi ber och 
tänder ett ljus för alla som döpts vare sig 
man har möjlighet att komma eller ej. 

Jakobs källa
Vid olika tillfällen bjuder församlingen in 
till föredrag som man kallar Jakobs källa. 
Under höstterminen äger de rum den 
4 oktober och den 25 oktober direkt efter 
gudstjänsten. Välkommen till Klockare-
gården i Farhult! Läs mer på hemsidan. 
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Lerbergets
kyrka

Gudstjänst eller mässa
firas varje söndag kl 10.00 i Lerbergets kyrka
Kvällsmässa tisdagar udda veckor kl 18.30

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

Expeditionen i Väsby Prästgård: 042 - 36 06 50
kulla.pastorat@svenskakyrkan.se
Öppettider: mån-fre 9.00-12.00 och 13.00 - 15.00
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Läs mer på hemsidan och i Lokaltidningen om all verksamhet och om 
            ev. förändringar av gudstjänsttider: kullapastorat.se

Familjesöndagar
Välkommen till drop-in frukost 
4 okt och 8 nov mellan kl 8.45-9.45. 
En härlig bufféfrukost serveras. 
Pris 20 kr/person, 40 kr/familj. 
Samling för alla i kyrkan kl .10.00

Öppen förskola

Bokrelease och upptakt

Öppen förskola startar upp för teminen 
torsdagen den 3 september. Man träffas 
utomhus på olika lekplatser mellan 
kl 13.30-16.00. Se hemsidan för att hålla 
koll på var man ses. 

Vi startar upp det nya läsåret med en 
upptaktsmässa. Vi möter Joel Jarbo, 
präst, som släpper sin nya bok ”Dela 
din tro med andra” och även predikar. 
Musiker Marie Brandt Wilhelmsson 
medverkar tillsammans med Lotta 
Henrysson denna söndag - 6 september 
kl 10.00.
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Vikens 
församling

Gudstjänst eller mässa 
firas varje söndag kl 11.00 i Vikens kyrka
Stilla mässa torsdagar kl 18.00 Skeppet, Vikens kyrka
(10 september - 3 december)

Medarbetare
Eva Gullmo, präst - 070 - 389 71 66
Annika Erlandsson Olshov, diakon - 070 - 260 82 99
Karin Johansson, organist - 070 - 691 29 20
Helena Morath, kykomusiker - 073 - 731 42 46
Matilda Nordberg, kyrkomusiker 
Maria Paulsson, värdinna/barnledare - 070 - 493 07 13
Christel Nilsson, vaktmästare - 076 - 807 05 87
Mats Thorsson, vaktmästare - 076 - 807 05 89

Expeditionen i Väsby Prästgård: 042 - 36 06 50
kulla.pastorat@svenskakyrkan.se
Öppettider: mån-fre 9.00-12.00 och 13.00 - 15.00
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        ev. förändringar av gudstjänsttider: kullapastorat.se

I en tid av oro vill vi påminna om att 
präst och diakon finns här för dig. 
Ring och boka tid för samtal, det kan 
gälla stort som  smått. Vi har tystnads-
plikt. Eva Gullmo, präst 070-389 71 66
Annika E Olshov, diakon 070-260 8299

Musikal
Söndagen 6 september framför kören 
Young Singers musikalen Varmisar 
och Kalla kårar av Karin Runow. Den 
ges kl 15.00 och kl 16.30 och vi följer 
Folkhälsomyndighetens restriktioner 
gällande antal personer som får vara i 
kyrkan. Håll utkik på hemsidan. 

Samtal

En kväll om hopp
Välkommen till en kväll om hopp i 
Vikens kyrka. Det blir tal, sång och 
musik med tema psykisk ohälsa. Vi 
får lyssna till Lollo Fält och One nation 
med Jonas Engström och även Jonas 
Helgesson, känd föreläsare och 
ståuppare. Söndagen den 18 oktober 
kl 18.00.
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Väsby
församling

Gudstjänst eller mässa 
firas varje söndag kl 17.00 i Väsby kyrka.
Observera att tid kan ändras vid stora högtider. 

Medarbetare
Monica Ivarsson, präst - 070 - 333 30 13
Miranda Herrlin, diakoniassistent - 070 - 366 06 54
Karin Johansson, organist - 070 - 691 23 20
Annette Göransson, barnledare/värdinna - 073 - 629 62 16
Rolf Widar, vaktmästare - 076 - 807 05 86
Carina Bergström, vaktmästare - 073 - 086 81 26
Bodil Clifford, lokalvård  - 042 - 680 51

Expeditionen i Väsby Prästgård: 042 - 36 06 50
kulla.pastorat@svenskakyrkan.se
Öppettider: mån-fre 9.00-12.00 och 13.00 - 15.00

Läs mer på hemsidan och i Lokaltidningen om all verksamhet och om 
                ev. förändringar av gudstjänsttider: kullapastorat.se 29

Öppet café
En mötesplast för alla! Sitt ner, ta en 
kopp, prata lite. Vi träffas varannan 
måndag, udda veckor, mellan kl 14.00-
16.00 i Prästgården, Väsby. Välkommen 
du också! 

Öppet samtal
Välkommen med funderingar och samtal 
om kommande söndags bibeltexter till-
sammans med präst Monica Ivarsson. Det 
är ett nytt tema och nya texter varje gång. 
Du är varmt välkommen de gånger det 
passar dig,  ingen anmälan krävs. 
Prästgården onsdagar 14.00-16.00. 

Matlaget
Matlagning för unga vuxna 18-25 år! 
Vill du lära dig laga mat och äta den i 
gemenskap med andra i en liten grupp? 
Vi träffas vid fem tillfällen under oktober 
och november. Läs mer och anmäl på 
hemsidan: kullapastorat.se
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Kyrkogårdsarkitekturen och allt 
kyrkogårdsarbete följer än idag denna 
parkkaraktär. Den har i våra dagar 
blivit än mer accentuerad genom gräs-
mattor, meditationsplatser, askgrav-
lundar, urnlundar och minneslundar. 
Vanliga trädslag är och har varit alm, 
bok, lind, lönn, ask och hästkastanj.
Kyrkor och kyrkogårdar har i alla 
tider förändrats. 

Ett besök vid graven eller gravarna, 
som kanske får nya blommor, kan bli 
samtal om dem som gått före oss. Vi 
söker ofta ursprunget och det ur-
sprungliga och tillfälligt stiger vi ur 
den flödande  tiden. 

Kanske kan besöket leda till ett 
engagemang för vårt gröna kulturarv; 
kyrkogården och den gamla 
sockenkyrkan. Med fördjupning, 
kunskaper och erfarenheter ökar 
förståelsen för kyrkogården. Vidgade 
vyer kan vara ett frö till nyfikenhet 
för kyrkan och kyrkogården. De är en 
viloplats för både levande och döda 
och är värda engagemang. 

Tankar från kyrkogården
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Rolf Widar arbetar 
som vaktmästare 
i Väsby församling 
sedan 12 år. Han är 
bosatt i Bjuv och har 
ett stort intresse 
av meteorologi och 
historia. 

I denna ljuva sommartid, inleder en av 
våra mest kända och sjungna 
psalmer. Det är en underbar tid med 
sol och värme, skolavslutningar, ledig-
het och mycket mer. Ändå är det något 
som gnager inom många av oss. Covid 
-19 pandemin, som i stort sett hela 
världen upplever och går igenom, inne-
bär omställningar för oss människor 
på många olika sätt.

 Samtidigt går livet vidare och måste 
gå vidare. För många av oss nästan 
som vanligt, förutom att döden på 
något sätt kommit oss närmare.

För cirka hundra år sedan härjade 
spanska sjukan och många avled på 
grund av det. Kyrkogården berättar på 
sitt sätt, genom årtal och livslängd, att 
det också var en svår tid. Kyrkogården 
kan ge oss historiska perspektiv på vår 
tillvaro här på jorden.

Kyrkogårdarna har, liksom kyrkorna, 
gått igenom många förändringar under 
seklerna. 1800-talet innebar stora 
förändringar som fortfarande präglar 
utseendet på kyrkogårdarna. De blev 
arkitektoniska enheter med symme-
triska kvarter, gångar, alléer och träd-
planteringar - mer parklika, bebodda 
av de döda till tröst för de levande.

Ti l l  s ist .
Rolf Widar



Människor.Människor.


