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Krönika
Olof Engvall

Livet är fullt av val och ofta valfrihet 
som går av bara farten. Jag väljer 
till exempel alltid choklad framför 
jordgubbe i glassen och jag föredrar 
jeans framför chinos. Men emellanåt 
är valen större och det blir svårare. För 
valfriheten är inte alltid enkel och för 
alla i världen inte ens en given rättighet. 
Att rösta i riksdagsval eller som nu 
kyrkoval är för mig behäftat med en 
portion tvivel och tvekan. För hur ska 
jag egentligen veta vad som är bäst? 

Låt mig använda min egen val-
ambivalens som fond. Exempelvis tycker 
jag mycket om saker som både finns i 
marknadsliberalism och socialism. VA, 
det låter ju som att, ursäkta uttrycket, 
svära i kyrkan. Kan man vara sådan? 
Jodå det går, för sådan väljer jag att 
vara och jag tror inte att jag är unik. 

Svaren finns inom dig och jag uppmunt-
rar oss alla att skärskåda våra val som 
medmänniskor. Lever jag som jag lär, 
är jag en god förebild för andra, bjuder 
jag på uppskattning, omtanke och vän-
lighet? Investerar jag den kärlek i andra 
som jag själv törstar efter? I mitt fall är 
svaret rätt ofta att jag ÖNSKAR att jag 
alltid vore generös, positiv och stöttan-
de men inser med eftertankens kranka 
blekhet att jag också misslyckas. FAST 
ibland lyckas jag och då får jag tillba-
ka det mänskliga kapital jag investerat 
i andra. För det är väl det som är att 
vara människa. Att försöka, att sträva, 
att lyckas, misslyckas, förlåta och bli 
förlåten. 

I kyrkorummet är allt detta helt ok. Där-
för är jag stolt medlem i Svenska kyrkan 
och en stor beundrare av kyrkans gär-
ning för människor, genom livets alla 
faser. I en tid av delvis meningslös val-
frihet står kyrkan pall och gör skillnad. 
Genom att rösta i kyrkovalet påverkar 
du den demokratiskt uppbyggda verk-
samheten och dess långa framtid. Jag 
ska rösta och oavsett om jag väljer hö-
ger eller vänster blir det nog bra till slut 
ändå. 

Ta väl hand om er, gör så kloka val ni 
bara orkar. Om du sedan väljer att vara 
snäll mot alla människor du möter – 
då tror jag att vi tillsammans kan göra 
världen mycket bättre!

Men det svåra ligger i att tvingas välja 
bort något som egentligen är riktigt 
bra. Av just detta skäl förfäktar jag 
utan framgång (ännu) att man skulle få 
rösta med 100 procent-delar som man 
sedan fördelade över det ideologiska 
fält man tycker bäst om. Dvs jag skulle 
kunna vara 50 procent moderat och 50 
procent sosse på en och samma gång. 
Vilken tanke!

Valfriheten kan som nu handla om 
kyrkoval. Hur ska jag rösta, på vem? 
Ska känslor styra? Det rationella? 
Gammal vana? Kanske låter vi valet 
avgöras av förtroende för en individ 
på valsedeln. Inte sällan blir det så, 
förhoppningsvis linjerat med personens 
ideologiska kompass. Gott nog, jag 
tycker det är helt ok att val-fritt rösta 
på en person, en karaktär som man bäst 
finner representerar sina värderingar. 

Men så finns det ju riktigt viktiga val 
vi tvingas göra varenda dag. Val som 
definierar oss. Vilken människa vill jag 
vara? Vilka val är viktiga för mig så att 
jag kan stå för mina handlingar? Hur 
vill jag behandla mina nära och kära? 
Frågor man bör ställa sig själv ofta.

Valfrihet är inte alltid lätt.. 
men till slut blir det nog 
ändå rätt ändå

4 5

Olof Engvall bor sedan  över 20 år i 
Viken med sin familj och tycker att 
det är berikande att engagera sig 
ideellt. Ett av hans favoritprojekt är 
det mångåriga redaktörskapet över 
Vikens tidning Byaluren. På jobbet är 
han kommunikatör och älskar möten 
med intressanta, snälla och öppna 
människor.



Hur kommer det sig att du väljer att 
läsa till diakon?
Det är en stark längtan som jag har haft i 
ganska många år. När jag fick möjlighet att 
börja arbeta som diakoniassistent i pasto-
ratet kunde jag prova på yrket till viss del 
och förstår att det är helt rätt för mig. 

Vad har du för förväntningar på 
utbildningen?
Förutom teoretisk kunskap och mer prak-
tisk erfarenhet ser jag fram emot att stu-
dera tillsammans med andra professioner 
inom kyrkan. 

Vad ser du mest framemot när du 
är färdigutbildad?
Att återgå till att arbeta i församling där 
behoven styr vad jag arbetar med. Det är 
meningsfullt och omväxlande. 

Hallå där!
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Miranda har arbetat i pastoratet i ungefär 
ett och ett halvt år. Nu har hon beslutat att 
under ett års tid läsa på heltid till diakon. 
Studierna börjar i september. 

LITE AV VARJE

Visste du att....
... att Kulla pastorat under 
sommaren haft 11 sommar-
jobbare på våra kyrkogårdar. 
Flera av dem har arbetat hos oss 
under sommaren tidigare men vi 
har också ett helt nytt gäng med 
oss i år. Härliga ungdomar!

 

Se vår hemsida för all verksamhet, för datum      
                och tider - välkommen in! 
                       kullapastorat.se
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Den 3 oktober får vi äntligen möjlighet att fira 
att kyrkan åter är öppen efter en lång renovering och 
utbyggnad! Kyrkan har nu åter en fantastiskt lyster 
och ljus, vi har också byggt till toalett och pentry i 
direkt anslutning till kyrkan. På hemsidan kan man 
läsa mer om festgudstjänsten: kullapastorat.se

Invigning av Jonstorps kyrka!

Bina på våra kyrkogårdar är ihärdiga 
arbetare! Vi har skördat än en andra gång 
detta år och då fick vi ihop hela 106 kg 
honung. Burkarna finns att köpa i våra 
kyrkor och  alla pengar går till Act - 
Svenska kyrkans internationella arbete.

Bilden är tagen under vår personaldag 
då Mia Paulsson, som ansvarar för 
bikuporna, visade övriga medarbetare 
hur processen med honungen går till. 

Miranda Herrlin Iacobi
Diakoniassistent Kulla pastorat Lunch- och 

eftermiddagsmusiken
Lunchmusiken tisdagar kl 12.30 i 
Vikens kyrka kompletteras i höst 
med eftermiddagsmusiken på 
söndagar kl 15.00. Det startar 
söndagen den 19 september. 
Både Lunchmusiken och Efter-
middagsmusiken ges en gång i 
månaden. 
På hemsidan finns datum och 
medverkande: kullapastorat.se

Vi hoppas att all vår verksamhet kommer 
igång till hösten såsom det är planerat. 
Viss verksamhet kommer att vara ny, 
viss densamma och annat är utbytt. Vi 
ser mycket framemot att få träffa er 
på olika sätt igen: i gudstjänster, körer, 
barnverksamhet och träffar av olika slag. 

På vår hemsida finns all aktuell information 
om vad som händer, när det händer och 
var det händer: kullapastorat.se



TEMA NÄRVARO

Att välja perspektiv
TEMA VALFRIHET

Har du en dynamisk eller statisk självbild? 
Frågan ställdes i ett sammanhang alldeles 
nyligen och fick mig att fundera på ett helt 
nytt sätt kring hur jag förhåller mig till 
den som är jag. Drivs jag av nyfikenhet att 
utforska mig själv eller har jag bestämt mig 
för hur jag är? Eller har jag till och med fått 
det berättat för mig?  
Text: Stina Hagman, kyrkoherde

Jag läste en krönika för ett tag sedan där skribenten 
berättade att när han var ung tänkte han att det som 
hänt har hänt, och att det inte finns något man kan göra 
åt det. Att det är statiskt, färdigt, klart, gjort, arkiverat 
och kanske i vissa önskvärda fall även preskriberat. 

Men med tiden och i takt med att åren adderats till hans 
liv hade han märkt och anat att det är precis tvärtom. 
Det som hänt är rörligt, det förflutna lever, föränderligt 
och någonting vi kan påverka här och nu. Lite raljant 
kan man alltså säga att det med andra ord aldrig är 
försent att få en lycklig barndom. 

Men det som jag tjusades av, både när det gäller självbild 
och synen på det förflutna, är att det verkar som att 
det finns möjlighet att, om man vill, välja att addera 
ett till perspektiv på livet. Ett dynamiskt perspektiv 
som handlar om att jag ständigt har möjlighet att se på 
mig själv med nyfikenhet och omvärdera det jag varit 
med om. En djupt vacker och läkande tanke att allt 
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TEMA VALFRIHET
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är inneslutet i försoningens famn. En 
möjlighet att välja att zooma ut en bit 
och se att det mesta förändras över tid 
och att jag har stor möjlighet att själv 
påverka upplevelsen av både då och nu.
 
Jesus använde fenomenet liknelser som 
ett pedagogiskt verktyg för att berätta 
om vem Gud är och på vilket sätt Gud 
agerar. Liknelserna handlar ofta om 
samtida fenomen och en känd liknelse 
i bibeln handlar om en herde som har 
hundra får och tappar bort ett. Herden 
lämnar de 99 för att söka upp det 
borttappade och ger sig inte förrän han 
finner det och då blir det stor glädje. 
Kontentan är att det som är förlorat har 
möjlighet att bli återfunnet. 

 

Det är lätt att med ett statiskt 
förhållningssätt till världen värdera att 
det förlorade är något negativt och det 
återfunna något positivt och så kan det 

ju förstås också vara. Men vad händer 
om vi zoomar ut en bit? Vad händer om 
vi väljer att lägga ett dynamiskt raster 
över begreppen förlorad och återfunnen 
och närmar oss dem från nyfikenhetens 
horisont?

Jag tror säkert att du liksom jag kan 
identifiera skeenden och händelser 
i ditt liv som det är lätt att sortera 
i lådan förlorad. Perioder av tvivel, 
förlust, stiltje eller kontrollförlust. 
När vi råkar ut för andras oönskade 
handlanden eller när vi längtar efter 
trygghet. Likaledes kan vi nog alla 
urskilja de skeenden eller händelser 
som kan karaktäriseras som återfunna; 
när vi känner lugn, sinnesro, ordning, 
klarhet, trygghet och koll på läget. Men 
det vi ofta glömmer tror jag, är att de 
där olika sorteringslådorna hänger ihop 
utan någon riktig avskiljande gräns. För 
om vi tänker efter så är allting i process 
och de olika skedena avlöser varandra. 

De lugna och självklara skeendena får 
sitt existentiella bråddjup av tvivlet, 
förlusten och djupdykningen i sakernas 
tillstånd. Och vice versa. Den stillsamma 
tryggheten triggar vår rastlöshet och 
driver oss ut i landskap av ovisshet och 
skakighet för att sedan landa. Och sedan 
börjar allting om igen. I världens ögon 
kan vi anses vara förlorade med alla de 
mått vi kommit överens gäller för att 
mäta, medan vi själva inte känt oss så 
återfunna på länge. Kanske någonsin. 
Och när vi får komplimanger över vår 

äventyrlighet och vårt mod vill vi skrika 
både högt och lågt att det enda vi vill är 
att slå oss ner och komma till ro. För vi 
vet inte. Vi vet inte vad som är bäst för 
oss över tid, vi har inte hela bilden, vi 
har inte hela perspektivet. 

Och om vi återvänder till texten om det 
förlorade fåret så tar jag in att herden, 
alltså Gud, inte för ett ögonblick 
värderar varken det enda fåret eller de 99 
fårens ageranden. De trygghetssökande 
som stannar i den stora flocken tilldelas 
ingen guldstjärna och den modiga som 
tappas bort eller rymmer pekas inte ut 
som olydig. (Det står att det enda fåret 
är borttappat men det kan lika gärna 
vara så att fåret själv valde en egen 
väg). Det jag däremot tar in är att hela 
processen, den som böljar mellan det 

förlorade till det återfunna och tillbaka, 
är omgärdat av en kärlek som dryper av 
tålamod, av stolthet och av närvaro. 

Herden som lämnar de 99 för att de har 
varandra för att leta efter det fåret han 
förlorat. Och ingen av oss vet om det var 
dag 50 i rad som herden fick ge sig i väg 
och leta efter det bortsprungna fåret. 
Det är ointressant. Guds handlande är 
alltid här och nu – tidlöst, engagerat och 
fritt från skuld och skam. 

Jesus berättade ofta liknelser som ett 
svar till de som ville anklaga honom 
för att hänga och äta med syndare, inte 
sällan var de skriftlärda och fariséer. 
Anklagelser från människor med en, 
som det verkar, statisk syn på Gud, på 
sig själva och på andra; ”Det här går 

... att det verkar 
som att det finns 
möjlighet att, om 
man vill, välja 
att addera ett till 
perspektiv på 
livet...
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TEMA VALFRIHET

verkligen inte för sig! Så här kan man 
bara inte göra!”

Jesus kontrar med den mest dynamiska 
människosynen man kan tänka sig. Det 
kommer alltid finnas människor som vill 
berätta för dig hur du är och vad du kan, 
men ingen har hela bilden, ingen har rätt 
att döma. När du väljer att vara öppen 
för livet är det svårt att vara bergsäker 
på varken det ena eller det andra, det 
begränsar bara relationerna till dig själv, 
till andra och till Gud. Men när du har 
nyfikenheten som din ledstjärna öppnar 
sig valv efter valv oändligt. 

Kanske vågar och orkar vi med tiden 
våga vara förlorade en lite längre stund? 
Kanske vågar och orkar vi känna tillit 
inför det synes meningsfattiga och 
vågar lita på att det är en del av hela 

KYRKOVALET 2021

processen? Pendeln svänger och ditt nu 
kommer präglas av det djup du inte kan 
nå i ett enbart återfunnet tillstånd. Vad 
det nu är. 

Innerst inne kanske det ändå handlar 
om att komma till sig själv, som 
grundbetydelsen av återfunnen är. Och 
där, hos dig själv är du aldrig ensam för 
där finns också Gud. Och om du vill får 
du tillgång till ett dynamiskt perspektiv 
som handlar om att du ständigt har 
möjlighet att välja att se på dig själv 
med nyfikenhet och omvärdera det 
du varit med om. En djupt vacker och 
läkande tanke att allt är inneslutet i 
försoningens famn.

En försoning som stavas både förlorad 
och återfunnen. DET ÄR DITT VAL -

              RÖSTA DEN 19 SEPTEMBER

Nu har du möjlighet att påverka och göra din röst hörd! 

Här kan du läsa om de olika nomineringsgrupperna som ställer 
upp i valet och se vad de vill med Kulla pastorat. Här finns 
också praktisk information om valet - mer finns att läsa på 

hemsidan: kullapastorat.se

Vad vill du att 
Svenska kyrkan ska göra?



Framtidens kyrka i Kulla pastorat
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För Kyrkan i Tiden Kulla pastorat

För Kyrkan i Tiden – det här står vi för!
Vi är övertygade om att kyrkan har en viktig 
roll i vårt samhälle och i våra liv. I kyrkan 
möter vi varandra med respekt och värme. 
Vi har fortfarande fler kramar att dela ut, fler 
tårar att torka, fler stora frågor att utforska 
och fler möten med Gud, varandra och oss 
själva. Vi är välkomna som vi är. Alla kan 
känna sig hemma och stärka sin tro och livs-
kraft. I Vikens församling satsar vi främst på: 

• Mycket musik och körsång i kyrkan.
• Aktiviteter och gemenskap för barn och 

ungdom.
• Stöd och omtanke för de äldre, sjuka och 

ensamma.

Musiken genomsyrar hela vår verksamhet, 
i gudstjänsterna,  körer för alla åldrar och 
konserter. Lunchkonserterna med orgelmu-
sik på tisdagarna är mycket välbesökta.

Vi har många konfirmander och olika aktivi-
teter för barn och ungdom. Här vill vi göra 
ännu mer de kommande åren, så att ungdo-
marna alltid kan känna sig välkomna i kyr-
kan.

Vi ordnar populära soppluncher och en spe-
ciell adventsgudstjänst med mingel för de 
äldre.

Livsfrågor och kristen etik intresserar många. 
Vi ordnar samtalsgrupper och Levande mö-
ten med spännande gäster. 

Vi vill ha ett gott samarbete mellan de oli-
ka församlingarna i vårt pastorat och att vi 
tillsammans tar ansvar för att kyrkoavgiften 
används på ett klokt sätt.

Vårt mål är att fler vågar kliva över tröskeln 
till våra kyrkor, får möjlighet att fördjupa sin 
tro och andlighet, och lust att engagera sig i 
kyrkans verksamhet.

Vi har försökt att från församlingens byar 
få fram kandidater ur flera åldersklasser och 
med olika bakgrund såsom kyrkvärdar, kör-
medlemmar, ledamöter i nuvarande försam-
lingsråd och kyrkoråd, föräldrar till barn i 
barnverksamheten och barnkör etc.

Alla nomineringsgrupper har fått samma erbjudande av Kulla pastorat att synas på våra kanaler genom text, 
foto och film. De olika nomineringsgrupperna har valt att använda sig av olika delar av erbjudandet.

Alla nomineringsgrupper har fått samma erbjudande av Kulla pastorat att synas på våra kanaler genom text, 
foto och film. De olika nomineringsgrupperna har valt att använda sig av olika delar av erbjudandet.
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Detta vill Farhult-Jonstorps församlings kyr-
kofullmäktigegrupp, Framtidens kyrka, lyfta 
fram inför valet 2021:

1. Bygga större och mer ändamålsenliga ut-
rymmen i anslutning till Sockenstugan så att 
barn- och ungdomsverksamheten kan utökas 
i samverkan med församlingsråd, anställda 
och föräldrar

2. Utöka församlingens skolkontakt i Jons-
torp genom att personella och ekonomiska 
resurser ställs till församlingens förfogande

3. Ge församlingens diakoniverksamhet utö-
kade resurser så att hembesöken kan öka och 
kontakten med Revalyckan utökas

Nomineringsgruppen i Farhult -Jonstorp vill 
lyfta fram ovanstående tre punkter och fram-
håller särskilt Jonstorps kyrkas närhet till 
Jonstorpsskolan som en fördel i församling-
ens barnarbete (barnkörer och barntimmar). 
Vi betonar också det redan goda samarbete 
som finns mellan skola och kyrka.

Medlemmarna i nomineringsgruppen samlade i Kyrkstugan i VikenJonstorps kyrka och Farhults kyrka

Vill du veta mer? Kontakta oss gärna:
Sofia Walka 070-579 97 04
Fredrik Jiborn 070-754 30 37
Ylva Johansson 070-515 62 40

Vill du veta mer? Kontakta oss gärna:
Christer Gudmundsson 0733-866 593
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Levande kyrka i Kulla pastorat

Levande kyrka vill att Svenska kyrkan i 
Kulla pastorat ska vara Hela livets kyrka. En 
plats och en gemenskap som du får komma 
till i både glädje och sorg, vardag och fest. En 
plats att finna glädje på genom gemenskap, 
sång, musik, gudstjänst och konserter. En 
plats för det högtidliga och det enkla, för 
det intellektuella och det känslomässiga. En 
plats där alla åldrar tillsammans får dela 
glädjen över själva livet i till exempel dop 
och bröllop.   

Men kyrkan är också en plats för avsked och 
för att samlas när livet känns tungt. Där vi 
får mötas och bära varandras bördor. I stort 
och smått. En plats för tystnad och stillhet 
eller där någon finns för att lyssna, oavsett 
om du är 15 eller 85 år.       

Vi vill att det ska skapas fler mötesplatser, 
både för unga och för äldre. Behovet av 
mötesplatser där vi under enkla former 
kan träffas och byta tankar är stort. Ibland 
med planerad aktivitet, ibland över en fika. 
Mötesplatser dit alla ska känna sig välkomna 
och känna gemenskap.

Vi vill jobba för att Kulla pastorat på ett 
aktivt och kreativt sätt gestaltar kyrkans 
uppdrag att genom gudstjänst, undervisning, 
diakoni och mission förmedla Jesu nåd och 
kärlek i ord och handling och vara en god 
kraft i samhället.

Vi vill jobba för både det nyskapande och 
traditionella. Vi vill värna om och vårda vårt 
kulturarv, våra fina kyrkor och kyrkogårdar. 
Vi vill jobba för en enhet och mångfald genom 
ett nära samarbete mellan församlingarna 
men där varje församling och kyrka får 
utveckla sina olikheter och styrkor.

Det är viktigt att inte glömma att det är 
vi tillsammans som är kyrkan, vanliga 
människor, församlingsmedlemmar, ideella, 
anställda och förtroendevalda, som samlas 
för att möta Gud och varandra. För att ta 
emot och ge vidare.

KYRKOVALET 2021 - NOMINERINGSGRUPPER

Sverigedemokraterna
Var och en av oss samhällsmedborgare, med 
lite insikt, kan sprida förlorad kunskap om 
Svenska Kyrkan och dess situation, förr och 
nu, till våra nära och bekanta och då så ett 
frö av eftertanke, till hur man på sitt lilla sätt 
enkelt kan bidra till att kyrkan kan återfå sin 
roll som den naturliga mötesplatsen för alla, 
så som det tidigare var.

Svenska Kyrkan är en del av det som binder 
oss samman i en svensk gemenskap. Så men-
ar jag, som inte ens är svensk men jag har 
kommit att bli en del av den svenska gemen-
skapen och ser till min fasa hur svenskar har 
lämnat Svenska kyrkan, utan eftertanke om 
att kyrkan då på sikt försvinner och något 
annat kommer i dess ställe. Något annat som 
man kanske inte vill ha.

I Kulla Pastorat skall vi ha stort engagemang 
i verksamheter för barn och unga, vilket är 
så viktigt, för att barnen är faktiskt vårt sam-
hälles enda framtid.

Kan vi från kyrkans sida hjälpa till med att 
erbjuda barn och unga intressanta och trevli-
ga aktiviteter och mötesplatser så gör vi vårt 
bidrag det till deras positiva uppväxt till bra 
medmänniskor som sedan kan fortsätta föra 
vårt samhälle framåt.

Jag, Lars Metsäketo inflyttade till vackra 
Kullabygden år 2003 och debuterar nu som 
kandidat till kyrkofullmäktige här i Kulla 
Pastorat.

Enligt min mening skall vi verka för att 
Svenska kyrkan skall vara en folkkyrka med 
respekt för klassisk kristen tro och värderingar 
och inte en politisk opinionsbildare.

Kyrkans kulturella arv och värderingar skall 
vi vara mycket aktsamma om. Vår  kyrka 
skall värna om och återta gamla traditioner 
som barnens dop, konfirmationer, giftermål 
och begravningar med mera.

I takt med att samhället förändras skall 
kyrkan också synas och höras mer i alla del-
ar av samhället och där är Kulla pastorat 
redan på god frammarsch med bland annat 
bra innehåll på internet, med sociala medier 
och denna lilla tidningen Från vatten till 
vin och möjligt är att ännu hitta ytterligare 
vägar att nå ut i det moderna, intensiva 
samhällsbruset.

Alla nomineringsgrupper har fått samma erbjudande av Kulla pastorat att synas på våra kanaler genom text, 
foto och film. De olika nomineringsgrupperna har valt att använda sig av olika delar av erbjudandet.

Alla nomineringsgrupper har fått samma erbjudande av Kulla pastorat att synas på våra kanaler genom text, 
foto och film. De olika nomineringsgrupperna har valt att använda sig av olika delar av erbjudandet.

Medlemmarna i nomineringsgruppen samlade utanför prästgården i Väsby
Lars Metsäketo

Vill du veta mer? Kontakta oss gärna:
Gertrud Green 070 767 38 11

Vill du veta mer? Kontakta mig gärna:
Lars Metsekäto 070-674 09 14



År 2000 skildes Svenska kyrkan från svenska staten. Sedan dess ansvarar Svenska kyrkan 
själv för kyrkovalet, som äger rum vart fjärde år. I kyrkovalet röstar väljarna om vilka som 
ska vara med och bestämma i Svenska kyrkan de kommande fyra åren.

I kyrkovalet röstar du om:
• Vad kyrkan ska göra – den strategiska inriktningen. 
• Vad det får kosta – budgeten och fördelningen av resurser. 
• Hur det går under tiden – att följa upp och utvärdera den grundläggande uppgiften: att 
fira gudstjänst, undervisa i och berätta om kristen tro, och att möta och hjälpa utsatta 
människor. 

Medlemmarna i Svenska kyrkan röstar fram representanter till tre olika nivåer: 
Kyrkofullmäktige, Stiftsfullmäktige och Kyrkomötet. 

Kyrkomötet (gul valsedel): Svenska kyrkans högsta beslutande organ och beslutar i frågor 
som handlar om kyrkoordningen (Svensk kyrkans regelverk) och andra frågor som har 
betydelse för hela Svenska kyrkan , till exempel kyrkohandboken och psalmboken.

Kyrkohandboken beskriver hur gudstjänster ska firas och i psalmboken finns de sånger 
som används i gudstjänster och församlingsliv.

Stiftsfullmäktige Lund stift (rosa valsedel): Styr det lokala stiftets arbete vars grundläggande 
uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet i stiftet. Det kan handla om att 
stötta församlingars arbete, ge råd och stöd i teologiska frågor, bidrag till att renovera och 
förvalta kyrkor, textilier och konst. 

Kyrkofullmäktige (vit valsedel): Styr församlingens arbete, vars grundläggande 
uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. 
Gudstjänster är till exempel högmässor, då man firar nattvard men också vigsel-, dop- och 
begravningsgudstjänster. Undervisning vänder sig till både barn och vuxna som är nyfikna 
på kristen tro eller vill fördjupa sin tro. Diakoni är kyrkans omsorg om medmänniskor, 
djur och natur. Att möta människor som är utsatta, i kris eller sorg, i behov av stöd eller 
att bryta ensamhet.

I Kulla pastorat finns Farhult-Jonstorps församling, Vikens församling samt Väsby 
församling (där även Lerbergets kyrka ingår). 

Mer information om hur valet fungerar samt olika filmer finns på hemsidan: 
kullapastorat.se
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KYRKOVALET 2021

Nomineringslistor

KYRKOVALET 2021 - NOMINERINGSGRUPPER

Framtidens kyrka i Kulla pastorat
1. Gert Ljungqvist, Jonstorp
2. Johan Sjöblom, Södåkra
3. Elisabeth Eriksson, Jonstorp
4. Ingemar Persson, Björkeröd
5. Liselotte Hjorth, Rekekroken 
6. Eva Henriksson, Jonstorp 
7. Jonas Saukkonen, Rekekroken 
8. Gösta Davidsson, N.Heljaröd 
9. Gunlög Persson, Jonstorp 
10. Ingmar Olsson, Bölsåkra 
11. Gunvor Gunnarsson, Jonstorp 
12. Christer Gudmundsson, Svanshall 
13. Ingemar Lindman, Jonstorp 
14. Inga Smith, Mjöhult
15. Christina Gunnarson, Jonstorp 
16. Inger Widberg, Jonstorp

För Kyrkan i Tiden Kulla pastorat
1. Sofia Walka, Viken
2. Fredrik Jiborn, Viken
3. Kerstin Thurdin, Viken
4. Mattias Juelsson, Viken
5. Ylva Johansson, Viken
6. Anna Carlsson, Viken
7. Per Behrens, Viken
8. Pernilla Derwik, Viken
9. Karl-Henrik Rognefjord, Viken
10. Ingmar Erikson, Viken
11. Simon Lundeberg, Viken
12. Rolf Axelsson, Viken
13. Karin Ullström, Viken
14. Maj-Lis Johansson, Viken
15. Lars Niwong, Viken
16. Pia Adams, Viken
17. Benera Tamm, Viken

Levande kyrka i Kulla pastorat
1.     Gertrud Green, Väsby
2.     Jonas Engström, Lerberget
3.     Knut Göransson, Gössarp
4.     Per Jarring, Viken
5.     Jeanette Karlsson, Väsby
6.     Ulla-Maj Persson, Lerberget
7.     Liselott Navratil, Buskeröd
8.     Thomas Andersson, Viken
9.     Lovisa Engberg, Väsby
10.  Emelie Åberg, Lerberget
11.  Victoria Arnberg, Väsby
12.  Karl Åke Jönsson, Lerberget
13.  Monika Osterkamp Madsen, Väsby
14.  Dennis Janerheim, Lerberget
15.  Kjell Arne Green, Väsby
16.  Bengt Eriksson, Lerberget
17.  Gudrun Arkell, Väsby
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Sverigedemokraterna
1.     Lars Metsäketo, Täppeshusen

Det här röstar du på

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.
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KYRKOVALET 2021

Under 35 år arrangerade Lerbergets kyrka 
en loppmarknad för att stödja olika projekt i 
Afrika genom EFS. Förra året fick man ställa 
om till en insamlingskampanj istället och det 
blev så lyckat att man fortsätter även detta 
år. Under oktober månad arrangerar man 
olika evenemang, en konsert och andra 
möjligheter att finnas med i givandet. 
Läs mer om vad som erbjuds på hemisdan: 
kullapastorat.se

 Lerbergets kyrkas insamlingskampanj

Visste du att....
... trots pandemin har vi haft 
många konfirmander, hela 66 
stycken sammanlagt i våra 
församlingar, detta läsår. Man 
har delvis läst digitalt men under 
sista delen av vårterminen har 
man kunnat träffas ”på riktigt”. 
Det blev då inte bara läsning 
utan även en hel del äventyr! 

... vi med jämna mellanrum 
skickar 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. 

... 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. 

            Levande möten
Levande möten i Vikens kyrka kommer tillbaka med ny säsong! 
Levande möten är en samtalsserie där två personer möts i ett 
samtal utan moderator. 

31 oktober kl. 18.30
Tomas Andersson Wij möter Ludvig Lindelöf
30 januari kl. 18.30
Lydia Sandgren möter Jonas Eek
6 mars kl. 18.30
Matilda Gustavsson möter Eric Schüldt

                    Läs mer om höstens program på hemsidan: 
                                        kullapastorat.se

LITE AV VARJE

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

Här kan du rösta!

Förtidsröstning:
Väsby prästgård. S:t Andreas väg 40, Väsby
Vardagar 6-18/9 kl 15-17, ons även 17-20, lör 10-12

Övrig röstmottagning:
12/9 kl 16-18 Kyrkstugan, Viken
15/9 kl 17.30-19.30 Församlingssalen Lerbergets kyrka
17/9 kl 15.30-18.30 Sockenstugan, Jonstorp

Valdagen 19 september: 
röstning Vallokal kl 11-15 samt 18-20:
Väsby 1 – Väsby prästgård, S:t Andreas väg 40, Väsby
Väsby 2 - Lerbergets kyrka, Östra Lerberget
Viken - Kyrkstugan, Pontus Ols väg 1
Jonstorp  - Sockenstugan, Södåkrav 3

Röstmottagning valdagen:
(för dem boende utanför Kulla pastorat)
Bikupan Väsby prästgård, 11-15 samt 18-20
(vit byggnad till höger om Väsby prästgård).

DET ÄR DITT VAL -
              RÖSTA DEN 19 SEPTEMBER



Farhult-Jonstorps
församling
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Äntligen får vi möjlighet att fira att reno-
veringen och utbyggnaden av Jonstorps 
kyrka är klar! Samtidigt välkomnar vi vår 
nye präst, Roland Alm, som började den 
1 januari. Allt detta sker den 3 oktober. 
Välkommen! 

Återöppnande av kyrkan

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

Välkommen till Toner i aftonen i Farhults 
kyrka torsdagen den 5 november kl 18.30. 
med tema Toner i aftonen - i allhelgonatid. 
Varannan torsdag kl 18.00 är man välkom-
men till Jonstorps kyrka och Andrum - en 
stilla stund med musik och betraktelse.
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Toner i aftonen - Andrum

Barnkören Sångflyt
Barn ungefär 6-8 år! Sångflyt! Här utrycker 
vi oss med våra röster genom sången! Väl-
kommen att vara med! Sånger om allt möj-
ligt som väder och vind, djur och natur, vän-
skap och kärlek! 

Kaffe på kyrkogården
Dessa träffar har varit omåttligt populära 
och välbesökta. Därför fortsätter vi med dem 
under hösten varje tisdag kl 14.00-16.00. 
Välkommen till Jonstorps kyrkogård!

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



Lerbergets
kyrka
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Öppen förskola
I sommar har vi äntligen kunnat öppna upp 
Öppen förskola så smått med tre sommar-
träffar på kyrkans innergård. Vi ser fram 
emot hösten då vi hoppas kunna ses igen! 
För mer information – se vår hemsida.

Gudstjänst eller mässa 
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

I Lerberget ser vi fram emot en höst full 
av musik, och människor som äntligen får 
komma och lyssna. Gudstjänsterna fylls av 
sång från våra körer; gospelkören, kyrkokö-
ren, vokalensemblen och förhoppningsvis 
luciakören.

Musik

Konfactive 22
Förra årets satsning på Konfactive föll väl ut 
och nu är vi glada att få starta upp en ny 
omgång tillsammans med nya konfirmander. 
Det blir äventyr, träffar och läger - allt på sju 
veckor, med start under påsklovet och kon-
firmation i maj. 

Sedan den 1 juni har vi varsamt öppnat upp 
kyrkan igen för att fira gudstjänst och hålla 
mindre konserter. Samtidigt fortsätter vi att 
sända våra gudstjänster live för alla som inte 
har möjlighet att komma till kyrkan. Välkom-
men att ta del av våra sammankomster på det 
sätt som passar dig!

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



Vikens 
församling
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Lunch- och eftermiddagsmusik
Lunchmusiken tisdagar kl 12.30 i Vikens 
kyrka kompletteras i höst med eftermid-
dagsmusiken på söndagar kl 15.00. Det 
startar söndagen den 19 september. Både 
Lunchmusiken och Eftermiddagsmusiken 
ges en gång i månaden. På hemsidan finns 
datum och medverkande: kullapastorat.se
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Läs mer på hemsidan om all verksamhet och om ev. förändringar: 
kullapastorat.se

Välkommen till kapellet på tisdagar mellan 
kl 9.30 och 11.30 under terminen för en 
kopp kaffe, samtal och gemenskap! Vi ses 
utomhus och håller avstånd. Se hemsidan 
för datum. 

Andrum
Välkomna till Andrum –  en stilla stund i 
kyrkan varje torsdag kl 18.00. Jämn vecka 
innebär meditation och udda vecka blir det 
enkel mässa. Välkommen från torsdagen 
den 16 september.

Kaffe vid kapellet

Växtkraft 
Välkommen till Växtkraft på onsdagar med 
start den 1 september med följande håll-
punkter – kl 13.30 Walk and talk - samling 
vid Kyrkstugan, kl 14.30 kaffe vid Prästgår-
den. 

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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Kyrkkockarna i Väsby
Kyrkkockarna i Väsby är tillbaka! Var-
je vecka lagar barnen en trerätters mid-
dag som man även äter tillsammans. Här 
lär man sig nya recept och får också ta ut 
svängarna i köket! Håll utkik på hemsida 
och sociala medier för anmälan och start-
datum Från åk 4.
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Sommarcafé i Väsby 
Sommarcaféet i Väsby prästgård blev en upp-
skattad samlingspunkt i Väsby som samlade 
hela 111 besökare under juni och juli. Nu 
finns möjlighet att träffas för en kopp kaffe 
på kyrkogården måndagar kl 14.00-16.00. 

Och ett nygammalt ansikte
Matilda Nordberg har arbetat hos oss ett 
tag då hon studerat till organist. Från och 
med i höst kommer Matilda att arbeta mer 
hos oss än tidigare och det är vi glada över! 
Matilda är verksam inom hela pastoratet 
och kommer att ha ett skrivbord i Väsby och 
utveckla verksamheten där. 

Nytt ansikte i Väsby
Lotta Arnelin kommer att vikariera som dia-
koniassistent då Miranda Herrlin Iacobi är 
ledig för studier. Lotta har en gedigen erfa-
renhet av människovårdande yrken, senast 
från trädgårdsdiakoni i Allerum. Lotta brin-
ner för både det gröna och för mötet med 
människor i livets alla skeden. 

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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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, 042-36 06 51

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

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, organist 042-36 06 53
Helena Morath, kykomusiker 042-36 06 44
Mia Paulsson, barnledare/värdinna 042-36 06 41

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

   Öppen kyrka

Under pandemin har vi hållit våra kyrkor 
öppna på söndagarna då präst, musiker 
och vaktmästare har funnits på plats för 
att möta människor. Det har blivit väldigt 
uppskattat och kyrkorummet har på så 
sätt fått finnas till för fler. 

Vi fortsätter att hålla våra kyrkor öppna 
både före och efter gudstjänsterna nu när 
vi åter har fått börja samlas fler igen. Vi 
finns på plats för er.  

Välkommen in i våra kyrkorum som är 
stora och mäktiga. I kyrkorummen får 
allt plats; glädje, sorg, funderingar, tvivel, 
frågor och mycket mer. Välkommen en 
söndag eller på vardagarna då du kan 
finna stillheten för dig själv. Kyrkorna i 
Farhult, Jonstorp, Viken och Väsby är 
öppna tisdagar-fredagar 7.30-15.00. 

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

Hallå där!

                        Helena Morath
Kyrkomusiker Kulla pastorat

Helena Morath är en av fem kyrkomusiker i pastoratet. De arbetar med gudstjänster, 
förrättningar, körer, konserter och mycket mer. Under pandemin har man påbörjat ett 
spännande projekt - att spela in många av psalmerna i psalmboken! Dessa läggs upp på 
hemsidan i början av veckan - man hittar dem under Gudstjänster i veckan och Inför söndagen 
i ord och ton.

Hur kommer det sig att ni drog igång 
detta projekt?
Vi menar att psalmboken är som en skatt-
kista fylld med pärlor. Vi vill lyfta på locket 
till kistan och ta fram dem i ljuset. Några 
sjunger vi ofta medan andra ligger göm-
da och vi vill spela in både de mer kända 
psalmerna men också de fina bortglömda. 
Coronatiden har frigjort en del tid för oss 
musiker och det har varit enormt roligt 
att kunna arbeta tillsammans eftersom vi 
vanligtvis jobbar parallellt med varandra. 

Hur sköter ni inspelningarna?
Vi samlas i en av våra kyrkor och spelar in 
själva psalmen. Vår ambition är att spela 
in så att vi kan lägga ut en i veckan på 
hemsidan. Kyrkomusiker Matilda Nord-
berg hittar bilder, gärna fotograferade 
av henne själv, väljer ut citat från psal-
men och klipper ihop det hela. Vem som 
helst kan lyssna/titta på Veckans psalm 
och också sjunga med. Jag vill verkligen 
uppmana alla att, vid behov, låna hem en 
psalmbok från församlingskyrkan.

Sjung till Herrens ära,
sjung en ny sång, 
sjung till herren ära, 
hela världen!

Ps. 96:1

Vilken är din egen favoritpsalm?
Det är en svår fråga eftersom olika psal-
mer passar för olika tillfällen. Måste jag 
välja så väljer jag två psalmer, psalm 297 
Härlig är jorden och psalm 717 Innan 
gryningen, eftersom de två psalmerna pas-
sar att sjunga nästan när som helst.



Människor.


