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LITE AV VARJE

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

5

Perenngravar innebär att vi inte planterar nya blommor på gravarna efter årstid utan 
att vi planterar perenner som återkommer år efter år. Alla våra kyrkogårdar har nu 
perenngravar att besöka och att titta på, dels de som ligger i solen, dels de som ligger 
i skuggan. Kom gärna förbi och prata med vaktmästarna om sådana gravar eller 
kontakta expeditionen om du vill veta mer, telefon 042 36 06 50.

LITE AV VARJE

Varför tar kyrkan upp kollekt?
Det finns mycket att säga om givande 
ur en kristen synpunkt. För det första 
kan man konstatera att generositet 
är en viktig dygd i det bibliska 
materielat. För det andra kan man 
säga att Gud är den första och största 
givaren. När Gud skapar ger Gud av 
sin kärlek. Skapelsen är Guds sätt att 
ge av sitt inre.

Måste man ge kollekt när man är på 
gudstjänst?
Ett kort svar på den frågan är nej. 
Givande liknar bönen ganska mycket. 
Bön är inte något vi måste göra utan 
något vi får göra. Där finns en viktig 
frivillighet som uppstår ur kärleken 
och glädjen. Jesus är vår förebild när 
det gäller givande. 

Vem bestämmer vem som ska få 
kollekten?
På våra gudstjänster har vi tre 
sorters kollekter: rikskollekt, 
stiftskollekt och församlingskollekt. 
Kyrkostyrelsen, där ärkebiskopen 
är ordförande, beslutar om när 
rikskollekt ska tas upp och till 
vilka ändamål. Det är domkapitlet 
med biskopen som ordförande 
som beslutar om stiftskollekterna. 
Församlingskollekterna beslutar 
församlingsråden om på sina möten.

Hallå där!

Du som är 8-12 år är välkommen till 
några roliga dagar med aktiviteter och 
utflykter! Vi hänger i Väsby prästgård 

där vi hittar på mycket skoj men vi åker 
också ut på olika utflykter. 

Vi äter också lunch tillsammans.

Anmäl på hemsidan: kullapastorat.se
                       Välkommen!

Sommarlovskul

Roland Alm, 
präst 
Farhult-Jonstorps församling

Visste du att...
... sedan den 1 april har vi 
anställt tre säsongsarbetare 
på våra kyrkogårdar? Under 
sommaren kommer även tio 
ungdomar att sommarjobba 
hos oss. 

Kyrkan byggdes 1982 och då bildades 
samarbetskyrkan mellan Svenska kyrkan 

och EFS. Under året firar man på 
olika sätt; med bland annat Barnens dag, 
konserter, församlingsfester och mycket 

mer. Håll ögonen öppna så du inte 
missar något! 

All information finns på hemsidan 
kullapastorat.se

Lerbergets kyrka 
fyller 40 år!  

 Perenngravar - nu på alla kyrkogårdarna

Visste du att...
...i Kulla pastorat har vi under vårterminen 
haft hela 71 olika verksamheter igång? Allt 
från Kyrkkockar för barn, till ungdoms-
grupper, körer och promenadgrupper. Nu 
under sommaren saktar verksamheten ner 
men till hösten drar vi gång igen. 
Välkommen med du också! 

... ni ska älska varandra 
   såsom jag älskat er...

Joh. 15:12

Vecka 24-25
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Reflektionen vad vi som människor har för 
ansvar gentemot varandra när det kommer 
till att vara handlingskraftiga pågår ständigt. 
Och handlingskraft kan se ut på olika sätt 
beroende på vilket perspektiv man tar. Kan 
handlingskraft lika väl innebära att finna 
kraft att agera som att finna kraft att låta sig 
bli buren? Vilken funktion kan kyrkorummet 
få ha när det kommer till att manifestera 
handlingskraft som utgår från vad livet 
kommit oss till mötes med?  

Jag sätter mig och skriver i morgon. Det har jag tänkt näs-
tan varje dag sedan det här magasinets tema stod klart. 
Jag sätter mig och skriver i morgon, för i morgon har jag 
upplevt ännu mer handlingskraft än jag gjort fram till idag. 
Prokrastineringens makt är stor och samtidigt berättar mitt 
uppskjutande av skrivandet en hel del om min tilltro eller 
förhoppning av vad jag förväntar mig av mig själv och andra 
genom mitt arbete. 

Handlingskraften är, eller i alla fall borde vara, en inne-
boende funktion av vår livstolkning där ansvaret för vår 
medmänniska är grundläggande. Vi pratar ofta med kon-
firmanderna, och andra, om ”WWJD - What would Jesus 
do?” för att hitta någon sorts kompass i tillvaron och inte 

TEMA HANDLINGSKRAFT

sällan blir svaret på frågan någonting som 
är lite arbetsamt. Inte sällan är svaret en 
handling som kräver någonting av mig och 
jag ställs inför ett val som handlar om vem 
jag vill vara och hur jag vill agera. Men 
trots att handlingskraften är var och ens 
ansvar så finns det också tillfällen där vi 
behöver komma samman och hjälpas åt. 
Det finns tillfällen där den enskilda bör-
dan är för stor och då behöver vi vara fler 
för att en förändring ska ske. Det handlar 
om kyrkans kanske viktigaste och vack-
raste uppgift; att finnas där för varandra.  

Häromdagen blev kyrkans handlingskraft 
i det större perspektivet synlig mitt fram-
för ögonen på mig. Mitt i allt det andra 
som pågick kom samtalet som informera-
de om att det allra värsta som kan hän-
da, hade hänt. Familjen i en av pastoratets 
byar hade genom en tragisk olycka fått sitt 

liv för evigt förändrat. Och allt det som 
hittills hänt de här fyra dagarna efter de-
ras enorma förlust är ett mäktigt tecken 
på hur vi visar varandra på vilket sätt vi 
agerar när det som inte får hända, händer. 

Rent organisatoriskt, på ett samhälleligt 
plan, är det ett väloljat medmänskligt ma-
skineri som kickar i gång, vanligtvis med 
ett samtal från POSUM och Räddnings-
tjänst och i det här fallet från skolan. Ett 
samtal som för vår del får konkreta re-
sultat; kyrkorummet öppnas, ljusförrådet 
fylls på och närvaron av personer att prata 
med i rummet säkerställs. Kyrkan är hos 
oss inbjuden att vara en av instanserna i 
samhället som ombeds slå en varm ring 
kring det som hänt, men handlingskraften 
är inte utrustad med några yviga gester, 
utan kraften ligger i det stilla. Den ligger i 
att låsa upp dörren till kyrkorummet och 



det är vi lite mindre ensamma. I det delan-
det gör vi tillsammans tiden beboelig. Ett 
litet ögonblick i sänder. 

”Ge henne hopp och mod när livet är svårt, 
kraft att stå upp för andra och nåden att 
känna sig buren”. Orden kommer från en 
av bönerna från dopritualen och jag har 
märkt hur jag på sistone nästan inte kan 
be orden högt utan att känna hur ögonen 
tåras. För här har vi kanske att göra med 
ett koncentrat av vad man vill skicka med 
någon i livet, även utanför dopets kontext. 
Ord som både i de mindre och större per-
spektiven ger en vidgad bild av handlings-
kraft. För bland alla bokstäverna gömmer 
sig en insikt om att handlingskraft inte all-
tid handlar om att agera utan precis tvärt-
om; att få kraft att inte handla just nu, för 
att jag helt enkelt inte kan eller orkar. Att 
få lov att känna sig buren av människor 
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runt omkring där våra olika erfarenheter 
av vad det är att vara människa slår en 
varm ring runt mig och delar det jag är i. 

Kyrkorummet vill vara en av de platserna 
och här, just här, ligger vårt existensberät-
tigande. Men platserna är många. Överallt 
där du går fram finns det möjligheten till 
delande. I det kraftfulla och i det kraft-
lösa. I modet och i hopplösheten. Genom 
tid och rum ligger närvaron kompakt, en 
närvaro som delar såväl ensamhet som ge-
menskap. Som delar handlingskraft och 
vila. En närvaro som utan att vika en tum 
stämmer in i vårt unisona varför. 

finnas på plats. Den ligger i delandet av 
frustration. Ilska. Sorg. Den ligger i att er-
bjuda näsdukar för att torka de strilande 
tårarna. Att förenas i ett unisont varför 
som jag vill tro att vi delar med Gud. Den 
ligger i att dela tystnaden. Att vara recep-
tiv inför behov och se till att de tillgodoses.
 

”Älskar hur vi, kyrkan, sluter upp. Pre-
cis här ska vi vara” skrev jag i ett sms 
till en vän när jag kände en stor stolthet 
över kollegors och kyrkans agerande. ”Ja. 
Och. Hade vi inte gjort det hade vi inte 
haft något existensberättigande” svarade 
hon. Hennes ord sjönk sakta in som en 
mjuk käftsmäll och landade i både mitt 
professionella och personliga hjärta som 
en absolut sanning. Vi hade inte kunnat 
kalla oss kyrka om vi inte agerat precis 
så här. Vi hade inte kunnat kalla oss kyr-
ka om inte handlingskraften hade sett ut 
precis så här. Våra kyrkorum vars väggar 
har hundratals år av erfarenhet av vad det 
innebär att vara människa hade inte kom-
mit till sin rätt om vi inte låtit dem ta del 
av här och nu, av din och min erfarenhet 
av vad livet kommer oss till mötes med. I 
det delandet sker undret stilla, i det delan-

Text: Stina Hagman, kyrkoherde

11

Det handlar om 
kyrkans kanske 
viktigaste och 
vackraste uppgift

”
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Med utsträckta armar

”De 88 kvinnor som just här, en gång lärde 
sig enkel företagsekonomi och fick hjälp med 
kontakter till flera lokala marknader har 
gjort en så betydande skillnad för så många 
människors försörjning och liv. Alla som 
besöker det här området kan se en tydlig 
förändring och hur den ständigt fortsätter.”

Tewaney,  som är ansvarig för Ortodoxa kyrkan i Etiopiens 
försörjnings- och utvecklingsprogram som Act finns med 
och stödjer, berättar om vad våra pengar gör för skillnad 
i världen. Många människor vet att Svenska kyrkans inter-
nationella arbete går att lita på. Med en lång historia, snart 
150 år, av handlingskraft och hjälpverksamhet har man ar-
betat upp ett förtroende som är mycket stort i vårt samhälle. 
Det bevisas genom de fantastiska insamlingsresultaten vid 
de stora kampanjerna. Exempelvis samlade fastekampanjen 
2022 i Sverige in hela 61 miljoner kronor som går till olika 
projekt i världen. Man kan vara säker på att pengarna går 
till rätt ändamål eftersom man har ett så kallat 90-konto 
vilket visar, enligt Svensk insamlingskontroll, att organisa-
tionen är seriös. 

I maj 2019 ändrades namnet till Act Svenska kyrkan. Med 
det nya namnet fick det internationella arbetet en tydligare 
avsändare. Namnet signalerar en kyrka som är redo att

                   Lite historia
Svenska kyrkans mission bildades 1874 

som en del av Svenska kyrkan. 
Lutherhjälpen kom till efter andra världs-
kriget när behoven var skriande i Europa. 
2008 blev båda verksamheterna Svenska 

kyrkans internationella arbete, vilken 2019 
bytte namn till Act Svenska kyrkan.
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Tillsammans med systerkyrkor och sam-
arbetspartner bygger Act Svenska kyrkan 
nätverk och skapar förutsättningar för 
ett aktivt civilsamhälle, där fler får möj-
lighet att förändra sina liv till det bättre. 
Det sker genom ”changemakers” – lokala 
förändringsaktörer. Människor som kan 
den lokala kontexten, som själva driver 

och skapar förändring. När människor 
har makten att förändra sina liv och sina 
samhällen skapas förutsättningar för en 
rättvis värld. 

I Act Svenska kyrkans nätverk finns många 
”changemakers”, både runt om i världen 
och hemma i Sverige. Är du en av dem?

agera i världens viktiga ödesfrågor: män-
niskovärdet, skapelsens integritet och till-
iten mellan människor i en tid av växande 
polarisering.

Kopplingen finns också till ACT-alliansen 
(Action by Churches Together), som är 
världens största allians av kristna organi-
sationer och kyrkor som arbetar tillsam-
mans med utvecklingssamarbete, humani-
tärt arbete och påverkansarbete.

Det internationella arbetet står redo för 
snabba insatser när katastrofen slår till. 
Ett nära exempel på detta är arbetet vid 
gränsen mellan Polen och Ukraina där 
Act var bland de första organisationerna 
på plats. Genom Act Svenska kyrkans lo-
kala partners fanns en unik möjlighet att 
se behoven på plats och att agera snabbt. 
Det var bland annat tydligt att det inte var 
önskvärt att skicka kläder från Sverige då 
det försvårade det humanitära arbetet på 
plats. Hjälpen når alltid bäst fram som 
pengar som kan fördelas där hjälpen är 
störst. 

- Vi har upparbetade system för rappor-
tering och ansvarsutkrävande, och kan 
snabbt slå larm om hjälpen inte når till de 
människor som den är ämnad för, säger 
Erik Lysén, chef för Act Svenska kyrkan.

Act Svenska kyrkan har genom lokala-
partners bland annat sett till att flera ton 
mat samt mediciner och psykosocialt stöd 
nått människor på flykt. Gåvorna till Act 
Svenska kyrkan har även kunnat bidra till 
att tillfälliga skyddsboenden byggts, och 
att projekt för att kunna restaurera infra-
struktur inletts så att människor åter får 
tillgång till basala samhällstjänster. Så ser 
det ut på många platser när katastofen slår 
till. 

Act Svenska kyrkan arbetar inte bara 
med katastrofhjälp utan även med  att 
hjälpa i vardagen när man har det svårt. 
Man grundar sitt arbete i sin identitet 
som kyrka. Man tror på en Gud som tar 
ställning för den som är nedtystad, lever 
under hot eller befinner sig i en utsatt si-
tuation. Människor är skapade till Guds 
avbild med ett okränkbart värde. Varje 
människa har egen inneboende kraft att 
förändra sitt liv, bara de får rätt verktyg 
och möjligheter. 

Act Svenska kyrkan står upp för allas lika 
värde och rättigheter oavsett kön, sexuell 
läggning, etnicitet eller religiös uppfatt-
ning. Det är grunden för Act Svenska kyr-
kans människorättsbaserade arbetssätt.

Ett stort förtroende

Erik Lysén, chef för Act Svenska kyrkan

Religiösa ledare har kontakter i samhället, är betrodda och har stor påverkan på normer 
och värderingar. Act Svenska kyrkan har genom sin identitet som kyrka en unik möjlighet 
att tillsammans med religiösa ledare från olika religioner snabbt nå ut och börja bygga 
upp det som förstörts i katastrofen.  

Arbetet med katastrofinsatser handlar bland annat om:
• Att säkra tillgången till mat och vatten, tak över huvudet, psykosocialt stöd och 

skydd för de mest utsatta.
• Säker skolgång för barn. 
• Renovering av vägar och vattenpumpar. 
• Att organisera människor så att de kan hjälpa varandra att resa sig starkare efter 

katastrofen. 

ACT 

”Vi omsätter vår 
tro i handling  På blogg.svenskakyrkan.se/act kan 

man läsa om olika människor runt om 
i världen som arbetar med Act eller har 
fått hjälp genom Act. Det är läsning som 
berör. 

Act omsätter tro i handling och sätter 
alltid människors lika värde och 

rättigheter i centrum. Man arbetar mot 
förlegade maktstrukturer som hindrar 
människor från att leva värdiga liv, vare 

sig strukturerna finns i samhället 
eller i kyrkan. 

- Ordet Act i vårt namn står för att vi 
agerar.

Text: Act Svenska kyrkans hemsida
bearbetat av Helena Eriksson, kommunikatör



 

Sommar. Sol och bad, vita moln och klar-
blå himmel. I kyrkan heter denna underba-
ra tid Trefaldighetstiden. 

Trefaldig – ja, vår gudsbild är treenig, det 
vill säga Gud uppenbarar sig på olika sätt 
– som Skaparen, Sonen och den helige An-
den. En parallell och gammal bild är vatt-
net i tre olika former – rinnande vatten, 
frusen is och vattenånga.

Trefaldighetstiden får vi som en möjlighet 
att fördjupa oss i kristen tro och lära, att 
växa i tro.

Den liturgiska färgen – på altarhänget, 
antependiet, predikstolshänget och präs-
tens stola är grön som står för växande, 
precis som i naturen. Vår inre människa 
får växa.

Söndagarna i Trefaldighetstiden är många, 
ibland 24 stycken och sträcker sig fram till 
Domssöndagen och Första advent. Teman 
för dessa söndagar är medmänniskan, att 
inte döma, förlåtelsen, tro och liv, frihet i 
Kristus… allt som rör det mänskliga och 
kristna livet.

Några helgdagar lyser starkare än andra 
till exempel midsommardagen då skapel-
sen står i fokus. Vi firar livets skönhet och 
rikedom men påminns också om vårt an-
svar som förvaltare av skapelsen.

Kristi förklaringsdag infaller mitt i som-
maren. Då tar Jesus med sina närmsta lär-

jungar upp på ett högt berg och där för-
vandlas han inför dem. De får se Jesus i ett 
himmelskt ljus! Hur skulle de annars våga 
tro att denne Jesus, klädd i en enkel man-
tel och dammiga sandaler faktiskt är Guds 
son? Tillsammans får vi som församling 
sedan fundera över egna förklaringsstun-
der i livet.

Tacksägelsedagen infaller ofta i början 
av oktober. Då är grödorna på fälten och 
fruktträdgårdarna skördade. Något av 
detta smyckar vi kyrkorna med – moröt-
ter, kålhuvuden, äpplen och blommor. Vi 
sjunger lovsång och tackar Gud, vår ska-
pare för allt det goda och sköna. Söndagen 
ställer också viktiga frågor till oss - hur 
brukar vi jorden, hur fördelar vi livsmedel 
rättvist över världen?

Alla helgons dag i början av november - 
då minns vi alla de som gått före oss i tro, 
martyrerna och de heliga. Men helgen har 
också blivit en högtid då vi minns våra nära 
och kära. I kyrkorna firar vi gudstjänster 
med uppläsning av namnen på dem som 
under året lämnat oss genom döden. Det 
tänds minnesljus både i kyrkorummet och 
ute på gravarna och kyrkogården. Det är 
en fin och uppskattad högtid. Till minne, 
men också en uppmaning till oss att ta till-
vara vårt liv. Vår stund på jorden.

PRÄSTEN FÖRKLARAR 

16

- Varför då, då?

17

LITE AV VARJE

Eva Gullmo
präst Vikens församling, Kulla pastorat

Visste du att....
... höstens stora körprojekt för 
körerna Laudate och Old Singers 
är Camille Saint-Saëns Jul-
oratorium?  Är du van kör-
sångare och vill vara med, 
kontakta Matilda Nordberg, 
072 - 209 76 75 eller Helena 
Morath, 073-022 17 94

Stanna upp och lyssna. Varje vecka erbjuds 
konserter i våra kyrkor. Upplev musik från 
olika tider och i olika genres. Det är ett 
gediget program med strålande musiker 
och sångare som besöker oss. Programmet 
i sin fullhet finns på hemsidan: 
kullapastorat.se

Expeditionen i 
Väsby prästgård är öppen 

måndag till fredag
 kl 9.00-12.00 & kl 13.00-15.00.

Under vecka 29-32 är det dock 
endast öppet

 kl 10.00-12.00.

Sommarmusik
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Här vill jag bo och verka

Hon sitter framåtlutad i fåtöljen med nyfikna 
ögon som är verkligt närvarande. Hennes ord är 
väl valda och det märks att hon har tänkt igenom 
sina svar noga. Hon är väl medveten om vem hon 
är som person - hon är en ledare, hon har driv 
och framåtanda. Hon har handlingskraft. 

Elisabeth Eriksson med familj beslutade efter många år i 
Stockholm, där karriären varit viktig, att sakta ner livet och 
flytta till Skåne. Efter otaliga resor till Malmö för att titta 
på hus började de bli otåliga och var förvånade att de inget 
hittat. 

- Vi är inga krångliga människor och det borde inte vara 
ett problem, säger Elisabeth och ler. Efter en av dessa resor 
tog vi en annan väg hem och körde upp längst kusten och 
Kullabygden. När vi kom till Jonstorp visste vi att det var 
här vi skulle bo. 

Två veckor senare var de tillbaka i Jonstorp efter att ha med-
delat några mäklare att de ville se allt de hade att erbjuda. 

- Vi sa till dem att vi skulle köpa ett hus denna gång vi var 
i Skåne. Och så blev det, vi köpte ett hus och flyttade ner.  
Kullabygden är magisk, här finns levande byar som integre-
rar med varandra. Vi är på helt rätt plats. 
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nytt. Stagnation kan vara förödande, säger 
hon allvarligt. Det gäller både mig person-
ligen såväl som kyrkan och samhället.

Elisabeth har ett samhällsengagemang i 
grunden vilket är en av anledningarna till 
att hon skolade om sig. Att få interagera 
med ungdomar varje dag håller henne på 
tå, det gäller att hänga med. Hennes upp-
drag är att undervisa men mentorskapet är 
det som ger henne mest, att få följa ungdo-
marna en stund i livet.  

Engagemanget gäller även kyrkan. Hon 
tror att en del människor känner att kyr-
kan har vänt dem ryggen och att man inte 
ser att kyrkan är något för dem, trots de 
förändringar som sker. Hon är passionerad 
i frågan och full av idéer hur man kan få 
människor att känna sig hemma i kyrkan. 

- Kyrkan är inte bara gudstjänsterna, säger 
hon fundersamt. Vi måste låta människor 
få finnas med på det sätt som passar dem. 
Det finns stor verksamhet att välja mellan 
men vi måste sänka trösklarna så det inte 
blir så svårt att hitta det man söker. 

Elisabeth menar att det inte behöver vara 
så krångligt och svårt, men vi måste våga 
prova på nya saker när det behövs. 

När Elisabeth några år efter studenten tog 
på sig sin ryggsäck och begav sig på resa i 
Asien och Australien under fem månader, 
helt själv, lärde hon sig mycket om livet. 

- Jag lärde mig att ta hand om mig själv, jag 
lärde mig att lösa saker dels på egen hand 
men även tillsammans med människor jag 
inte kände. Jag lärde mig att ha en dialog. 
Jag lärde mig riskbedömning - det var till-
fällen där det gällde livet. 

Elisabeth blev bland annat biten av en apa 
och hon fick också dengue-feber och i båda 
situationerna, i främmande land, krävdes 
handlingskraft. Hon löste varje situation.

- Resan lärde mig att titta framåt. Genom 
att våga prova på något nytt utvecklades 
jag. 

Elisabeth är väl medveten om sitt uppdrag 
som människa. Hon vet vem hon är, vart 
hon är på väg och hon är mycket medveten 
om sitt ansvar och sin möjlighet att påver-
ka, utveckla och driva framåt. Hon är ock-
så helt på det klara med att alla har samma 
möjligheter att tillhöra ett sammanhang, 
finnas med i gemenskapen och vara med 
och verka för vår bygd och kyrka.  

Vid det senaste kyrkovalet blev Elisabeth 
vald till ordförande i församlingsrådet i 
Farhult-Jonstorps församling. 

- När vi flyttade till Jonstorp var det verkli-
gen lätt att lära känna människor och kyr-
kan hade en stor del i det, säger Elisabeth 
och minns tillbaka. Det var som en röd 
matta rakt in i samhället. 

Elisabeth fick sitt fjärde barn efter flyt-
ten och Föräldra-barngruppen i Jonstorp 
blev en plats där hon lärde känna många 
människor. Hon kan inte nog prata sig 
varm om mottagande i kyrkan och i byn 
över lag. Hon älskar det lilla, det småskali-
ga och tryggheten det ger. 

Kyrkan var inte något nytt för Elisabeth. 
Ända sedan barnsben har hon varit med i 
olika verksamheter, bland annat barn- och 
ungdomsgrupper, körer och hon är konfir-

merad i sin hembygd i Västergötland. Un-
der konfirmationstiden var Elisabeth frus-
trerad på Svenska kyrkan och funderade 
en hel del och hon brottades verbalt med 
prästerna om olika frågor. Så här i efter-
hand kan hon se att denna brottning gav 
henne mycket och hon har verkligen tänkt 
igenom var hon själv står. Det ledde även 
till förändring i församlingen. 

- Det har gjort mig gott, jag insåg att jag 
kan vara med och förändra. Jag kan vara 
med och driva på utveckling. 

Elisabeth ler när hon pratar om utveckling 
och människors förmåga att påverka. När 
hon och familjen flyttat ner till Jonstorp vi-
dareutbildade hon sig från civilekonom till 
lärare i ekonomi på gymnasienivå. 

- Det var inspirerande att arbeta inom 
bankvärlden men det var dags för något 

Stagnation kan 
vara förödande. 

”
Text: Helena Eriksson, kommunikatör



Farhult-Jonstorps
församling
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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

En kort kvällsandakt där ord och ton hjälper 
oss att stanna upp och hämta kraft. Välkom-
men varannan torsdag (ojämna veckor) kl 18.30 
i Jonstorps kyrka under terminerna. 

23

Andrum - mitt i veckan

Promenadgrupp
Vi träffas vid lekplatsen vid Farhults strand 
måndagar, udda veckor,  kl. 14.30 för prome-
nad med frisk luft och samtal. Efteråt finns det 
möjlighet för fika. Inställt vid dåligt väder/ snö/ 
is.  Start 12 september.

Fikastund
Välkommen in på en enkel eftermiddagsfika på 
måndagar, jämn vecka,  kl 14.30-16.30 för ge-
menskap och samtal. Vi ses i Klockaregården i 
Farhult med start 5 september.

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



Lerbergets
kyrka
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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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Församlingsfest

Varmt välkomna till våra familjesöndagar i 
höst den 2 oktober och den 13 november. Dessa 
söndagar startar med en smaskig frukostbuffé 
med drop-in från kl.8.45. Efter frukosten har 
vi en härlig samling tillsammans i kyrkan med 
start kl.10.00. Sång, musik och ljuständning. 

Familjesöndagar

Sommarmusik
Också i år blir det Sommarmusik i pastoratet 
och just i Lerberget, onsdagen den 17 augusti  
med Marianne Ivarsson Tankar om livet. 
Onsdag den 24 augusti, blir det allsång och 
musikkryss med Lennart Palm och 
Marie Brandt Wilhelmsson.

Lerbergets kyrka firar 40 år och det uppmärk-
sammar vi under hela året, bland annat med  
en stor församlingsfest för alla åldrar. Välkom-
men den 23 september kl 18.30. Håll utkik på 
hemsidan, kullapastorat.se

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



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

Efter gudstjänsten söndagen den 28 augusti 
öppnar vi upp den nyrenoverade Kyrkstugan. 
Mingel med tilltugg och musik med Viktor 
Bergendal med flera. Välkommen att fira med 
oss!

Viken Weekend
Söndag 31 juli, under årets Viken Weekend 
firar vi Lekmannaledd gudstjänst kl 11.00 i 
Utekyrkan. Musiken leds av Jan-Olof Ryd-
ström denna söndag, det blir även kaffeserve-
ring. 

Nyrenoverade Kyrkstugan

Sommarmusiken
Sommarmusiken i Vikens kyrka bjuder på en 
härlig blandning – jazziga toner, grekisk afton 
och klassiska pärlor tisdagar 5 juli, 12 juli, 19 
juli och 16 augusti kl 19.00. Program och med-
verkande finns på hemsidan kullapastorat.se 

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



Väsby
församling

28

Det är någonting särskilt med att fira guds-
tjänst eller mässa på kvällen. Tidpunkten er-
bjuder andra dimensioner när det kommer 
till utformning och gemenskap. Vi firar guds-
tjänst, mässa och stilla mässa i ett rullande 
schema. Välkommen till Väsby kyrka kl. 17.00 
varje söndag.  

29

Gudstjänst söndagskvällar

Diakonvigning
Vår diakoniassistent Miranda som varit tjänst-
ledig två terminer för studier, vigs till diakon 
i Lunds domkyrka den 4 september. Alla är 
välkomna på öppet hus med lättare förtäring i 
Andreassalen kl. 14.30-16.30! Anmäl till 
miranda.herrliniacobi@svenskakyrkan.se. 

Sommarcafé
Förra sommarens succé med café under para-
soller på Prästgårdens fina altan kommer till-
baka i sommar under fem måndagar, 
27 juni - 25 juli kl 14.00-16.00 Vid fikaborden 
knyts kontakter och hemvändare återser barn-
domsvänner. Välkommen hälsar cafévärdarna 
Kerstin Persson och Gertrud Green.

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

Gudstjänst eller mässa 
firas söndag kl 17.00 i Väsby kyrka 
Kyrkan är öppen 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
Frida Persson Bäcklund, barnledare/värdinna 042-360641

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

LITE AV VARJE

Solskensträdgården
KYRKOVALET 2021 

I Väsby, bakom den stora röda ladan vid prästgården, håller vår diakoniassist Lotta 
Arnelin på att skapa en trädgård, en oas, en plats som ska vara vilsam, trevlig och vara 
utan krav. Trädgården ska användas i den befintliga verksamheten och här ska man 
kunna plantera, påta i jorden och odla om man vill. Ett slags trädgårdsdiakoni. 

- Att använda natur och trädgård som resurs 
innebär möjligheter för kyrkan att ge utrymme 
för den helighet och andlighet som många känner 
i relation till naturen, säger Lotta som har goda 
erfarenheter i arbete med trädgårdsdiakoni. Vi 
hoppas att många ska komma till trädgården och 
känna inspiration och lugn men också för att träffa 
andra och tillsammans vara kreativa. 

I uppbyggnaden av trädgården återanvänds mycket och man tillvaratar sådant som 
inte behövs på exempelvis kyrkogårdarna i pastoratet. 

- Låt säga att man tar bort en halv buske någonstans, säger Lotta. Då tar vi det till 
solskensträdgården och den får en plats här. Vi har också tillvaratagit utemöbler som 
inte används längre. Det är spännande att tillsammans med människor bygga upp 
denna lilla oas. 

Förhoppningen är att trädgården ska vara igång till hösten och då är alla välkomna!

Visste du att....
... i Vikens församling finns det en be-
söksgrupp som består av frivilliga som 
regelbundet  besöker Vikhaga för att ta 
ut de boende på en promenad under en 
timme? Det blir fina samtal, frisk luft och 
nya kontakter knyts. Vill du vara med?
Kontakta diakon Annika E Olshov 070-
260 82 99 

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

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

Under sommaren blir det ett trettiotal dop som kommer att äga rum i våra 
kyrkor. Utöver det är närmare 40 vigslar bokade. Trots pandemin har antalet 

kyrkliga handlingar inte minskat  i Kulla pastorat även om det under en tid 
minskade något. När man fick vara 50 personer i kyrkorna igen i höstas ökade  
bokningarna. Härligt att så många människor väljer att låta döpa sina barn eller 

sig själv samt att det är populärt att gifta sig i våra kyrkor! 

Många bokar dop och vigsel

... Tre Byar Farhult-Jonstorp-Mjöhult i 
samarbete med Farhult-Jonstorps för-
samling tar ut de boende på Revalyckan 
på en promenad en gång i veckan även 
de? Välkommen med på torsdagar 
kl 10.30. Kontakta Ingrid Lindkvist 
042-36 76 11.

Enligt dessa skisser och bilder bygger man upp trädgården



Människor.

Människor.


