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Rörelse betyder alltid förändring. 
Det kan handla om att flytta sig från 
soffan, att byta yrke eller att i stillhet 
utforska sin inre värld. 

Rörelse hänger också oftast ihop med 
ett val. Jag kan välja att ligga kvar i 
soffan, jag behöver inte byta jobb och 
jag kan sova i stället för att fundera på 
meningen med livet. 

franska revolutionen eller höra hur 
medeltidens kyrkfolk sjöng psalmer. 
Det är möjligt i fantasin. Det kan 
räcka att sitta en stund i din kyrka 
eller gå på kyrkogården för att känna 
hur alla tider går ihop. Prova!  

Simulera upplevelser
Jag har ägnat mig åt musik i större 
delen av mitt liv och övat många, 
många timmar. Musik är som sport, 
det gäller att hålla fingrar och motorik 
igång. Alla musikers skräck är att 
skada sig. Vad gör jag om jag t ex 
bryter armen? Jo, då använder jag det 
som beskrivits av flera framgångsrika 
musiker: simulering. Jag föreställer 
mig att jag spelar – hur känns det i 
handen, hur rör jag mig, hur låter det? 
Jag upplever allt så starkt det går. Jag 
gör det många gånger. Denna metod är 
oerhört effektiv och kan lätt överföras 
till andra områden. Prova! 

Upplev tiden i stillhet
Det finns en rörelse som vi inte 
har makt över: tidens gång. I våra 
människoliv går vi först in i tiden, 
sedan ut ur den igen, och vi kan inte 
komma undan. Vi är underkastade 
en rörelse som vi inte kan stoppa, 
men som kanske inte är så linjär som 
vi tror när vi hela tiden är aktiva. I 
stillheten kan vi möta det vi kallar tid 
och uppleva det på nya sätt. Kanske är 
den cirkulär, kanske en chimär. Prova!

Men i Coronatider har valfriheten 
plötsligt upphört och rörelseutrymmet 
begränsats. Resor världen runt är inte 
det första vi tänker på, kanske inte ens 
i närområdet. 

Men att vara stilla kan öppna för nya 
perspektiv. Vår nuvarande situation 
kan till exempel innebära en renässans 
för andra sorters rörelse. Jag vill ge tre 
tips: 

Res i fantasin
Vi kan ägna oss åt det som på engelska 
kallas ”armchair travelling” – både 
flytta oss från soffan och ligga kvar! 
Möjligheterna är då oändliga, särskilt 
med digital hjälp. Besök Taj Mahal 
och New York utan att röra dig en 
millimeter! 

Min dröm har ända sedan barndomen 
varit att kunna resa bakåt i tiden och 
besöka olika historiska skeenden: 
vara med när Johann Sebastian 
Bach spelade på högmässan i 
Leipzig, sjunga Marseljäsen under 

Nya perspektiv
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Karin arbetar som organist i Kulla 
pastorat. Hon är också professor 
vid Musikhögskolan i Malmö. Vid 
två tillfällen har Karin spelat in 
CD-skivor i Vikens kyrka som 
finns att köpa i kyrkan eller på 
expeditionen i Väsby. 



Vad vill Gud med oss människor? Får man 
ställa en sådan enkel fråga? En skapelse som 
är full av variation och rörelse, går det att se 
någon slags gemensam tanke för dig och mig 
i den? I detta bibelstudim ska vi börja med 
att stanna upp vid ordet kyrka för att sedan 
bege oss till skapelseberättelsen (i Bibelns 
första kapitel) och slutligen landa i dopet.

Förr fanns det ett departement i regeringen 
som kallades för Ecklesiastikdepartementet 
som skötte bland annat kyrkliga frågor. 
När jag var liten utmanade jag på skoj mina 
vänner att stava ordet ecklesiastikminister. 
Det jag då inte visste var att ordet kommer 
från grekiskans ekklesia i Bibeln. Ordagrant 
betyder det ungefär ”ropa ut” men översätts 
ofta med ordet församling eller kyrka. Det 
är inte konstigt för ordet användes om 
möten där människor samlades. Men när vi 
människor hör ordet kyrka tänker vi säkert 
på olika saker. Vi tänker på kyrkobyggnaden, 
på organisationen eller kanske på den 
världsvida kyrkan. Men kanske inte alla 
tänker på att ordet ekklesia faktiskt också 
kan ha med ordet familj att göra. 

I Bibeln är kyrkan en stor familj med levande 
och döda, Guds synliga och osynliga skapelse 
och Gud själv. I Psalm 89:6 inkluderas 
både himmel och jord i församlingen: 
Herre, himlen prisar dina under, de heligas 
församling (ekklesia) din trofasthet. På dop 
sägs fortfarande: ”Vi hälsar dig välkommen 
in i Guds familj” även om det inte är en 
del av ritualet. Vi kommer att få anledning 
att återkomma till dopet lite senare i detta 
bibelstudium. Om vi ska närma oss frågan 
vad Gud vill med oss människor tror jag att 
översättningen av ordet ekklesia behöver 
innefatta ordet familj. En familj är något 
annat än en organisation, eller hur? En familj 
är tänkt att bestå av människor som bryr sig 
om varandra och stöttar varandra. En familj 
är tänkt att vara en där vi kan vara oss själva

LITE AV VARJE

Visste du att....
... våra bikupor på kyrkogårdarna 
har gett oss 150 kg honung, 
Holy honey, som finns att köpa i 
våra kyrkor och församlingshem. 
En perfekt present att ge bort!

... under allhelgonahelgen firades 
det 9 minnesgudstjänster i vårt 
pastorat. Allt för att alla som ville 
minnas de som inte längre finns 
med oss skulle få möjlighet att 
göra så. 

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

Se vår hemsida för all verksamhet, för datum      
                och tider - välkommen in! 
                       kullapastorat.se
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Monica Ivarsson och Björn Eriksson, präster i Väsby 
respektive Farhult-Jonstorps församlingar går efter 
lång och trogen tjänst i pension vid årsskiftet. Båda är 
oerhört omtyckta och har funnits där för människor i 
många år. Vi tackar dem för allt det har fått betyda 
och önskar dem välsignelse i allt det som väntar. 

Ett stort tack!I en familj är inte alla alltid överens om allt. 
Vi rör oss åt olika håll och det är helt okej. 
Så får det vara. Vi är fortfarande en familj. 

I skapelseberättelsen i Första Moseboken 
skapade Gud människor till sin avbild. 
Som man och kvinna skapade han dem. 
Gud välsignade dem och sade till dem att 
uppfylla jorden och lägga den under sig och 
härska över alla djur som myllrar på jorden. 
Gud definierar sin avbild, som en familj. Nu 
består inte alltid en familj av mamma, pappa, 
barn men tanken tycker jag är tydlig. Gud 
skapar i Bibeln mänskligheten som en familj 
och ger den uppdraget att hålla ihop som en 
familj. Om vi människor verkligen tog detta 
till oss skulle all rasism kunna rensas bort. 
Gud ger sedan mänskligheten ett uppdrag 
att ta hand om skapelsen. Tanken med Guds 
avbild handlar alltså både om tillhörighet 
och uppdrag.

På vilket sätt har då dopet med Guds familj 
att göra? Jesus uppdrag var att strida mot 
ondskan. Det är också detta som vårt 
dop handlar om. Innan Jesus gick in i sitt 
uppdrag blev han döpt i Jordanfloden och 
där får vi veta vem han är. Det betyder också 
att vi i vårt dop kan få veta vilka vi är. Där 
finns en plats för oss var och en att få vara 
ett Guds barn i Guds familj, mänskligheten. 
Som Guds barn har också vi (precis som 
Jesus) fått uppdraget att strida mot ondskan. 
Dopet är alltså en fortsättning på uppdraget 
som gavs åt människan i skapelseberättelsen. 
Guds avbild, dopet, ekklesia är tre ord som 
handlar om tillhörighet och uppdrag.

En stilla stund

Julen 2020
I och med regeringens och Folkhälso-
myndighetens beslut om att troligen 
(vid tryckning) sänka gränsen för allmänna 
sammankomster till max åtta personer kan vi 
i nuläget inte ge besked om julens program.
 
Håll utkik på hemsida och sociala medier. 
kullapastorat.se

Vi finns här för dig - hör gärna av dig!

med Roland Alm
präst Farhult-Jonstorps församling
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TEMA RÖRELSE

Det finns vissa fenomen som är tidlösa och 
som kan användas som tröst, förklaring 
eller ackompanjemang till livet självt. 
Oavsett var i historien man befinner sig 
har dessa fenomen samma syfte; att känna 
sig lite mindre ensam. Det kan vara en 
bibelvers, en låt-text eller ett konstverk 
som kan få vara tolkningsinstrument till 
det man är med om. Här får en nittiotre 
år gammal dikt agera raster för magasinets 
tema Rörelse. 

”Den mätta dagen är aldrig störst, den bästa dagen är 
en dag av törst” 

Jag minns att Karin Boyes dikt fastnade direkt första 
gången jag hörde den, kanske redan någon gång 
på högstadiet. Min känsla var att både diktens titel 
”I rörelse” och själva dikten andades dynamik och 
attraktion; en stilla viskning om att allting är möjligt 
bara man förhåller sig öppen mot de skeenden livet 
erbjuder. Jag vet inte om Karin Boyes eget livsöde, att 
hon frivilligt valde döden som 41-åring, bidrog till 
att skapa ytterligare mytiskt skimmer kring hennes 
diktande men för mig har hon haft stor betydelse när 
det kommer till att sätta ord på olika sätt att förhålla 
sig till det som livet kommer oss till mötes med. 

Den pandemi som präglat världen och tillvaron ett 
längre tag har påverkat oss alla på olika sätt och bara 
vi själva vet viddens utsträckning. Kanske är det just 

rörelse som fenomen som bland mycket 
annat behövt genomgå en specifik 
förändring i och med det livsfarliga 
virusets framfart. I yttre bemärkelse 
har vår frihet att röra oss var vi vill och 
kunna hälsa på vem vi vill begränsats. 
I den mån vi velat och kunnat se oss 
omkring har vi blivit uppmanade till 
lokala, eller åtminstone nationella, 
upptäcktsfärder och jag tror att vi är 
många som med häpnad konstaterat 
det enorma utbud som finns runt 
knuten eller i vårt land. Den vidgade 
lokala eller nationella kännedomen 
väger dock lätt i jämförelse med den 
saknad man kan känna när man inte 
får vara nära dem man älskar. En 
känsla av att vara inlåst i sitt eget liv, 
berövad friheten att få bestämma själv. 

Men det är inte bara vår yttre rörelse 
som fått begränsade förutsättningar. 
Kanske är det så att rörelsen i en inre 
bemärkelse tvingats förändras allra 
mest hos oss? Många av oss har varit 
vana vid att kunna planera och önska, 
genomföra och njuta. Hela vår existens 
är grundad i ovisshet men vi har haft 
möjligheten att tillsammans bygga upp 
en tillvaro, ett system, vars uppgift är 
att absorbera vår osäkerhet så att vi 
i mångt och mycket slipper komma i 
kontakt med besvärliga känslor som 
ovisshet, oro och tristess. Det finns 
goda förutsättningar för oss att hantera 
de flesta känslotillstånd vi hamnar 
i, men vad händer med oss när våra 
vanliga strategier inte längre fungerar? 
Vad händer med oss när vi tvingas göra 
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Text: Stina Hagman, kyrkoherde



en inre förflyttning? När vi utan vår 
egen tillåtelse märker att vi behöver 
välkomna nya skeenden, känslor och 
tankar inom oss? 

Många riktigt tunga historiska 
händelser har sitt fundament i 
fenomenet rörelse (i vid bemärkelse). 
Någon har på förhand haft en plan 
att nå ett speciellt land men på grund 
av yttre omständigheter har man 
tvingats ta en annan riktning och 
där hittar man en helt oupptäckt 
kontinent; Amerika. Man kommer 
som vetenskapsman tillbaka från 
en semester och man hittar lite 
irriterad en odiskad bakteriekultur 
som det börjat växa mögel på och 
upptäcker att det möglet utsöndrat 

är en bakteriedödande kultur som 
man har sinnesnärvaro nog att ta till 
vara; penicillinet. Hela den kristna 
traditionens kärleksdrama börjar i 
rörelse med ett ungt par som väntar 
sitt första barn och som olägligt 
nog hamnar mitt i en skattskrivning 
och tvingas ta sig den långa vägen 
ända till Betlehem. Det fanns ingen 
någorlunda given plats för pojken 
att födas, och när hans ögon möter 
morgonljuset befinner sig hela familjen 
i ett stall. Hela den både inre och 
yttre rörelsen de är med om, allt det 
oväntade och obekväma transformeras 
i förlängningen till världshistoriens 
kanske viktigaste budskap. Att vi har 
att göra med en Gud som inte låter sig 
begränsas till våra föreställningar och 

fördomar om oss själva. En Gud som 
vill finnas och som finns där vi minst 
anar det.  

 Det finns ett vackert ord för den här 
rörelsen - serendipitet. Serendipitet 
är det oväntade som sker när vi är i 
full fart att söka eller hålla på med 
någonting annat. Serendipitet är en 
oavsiktlig upptäckt som inte alls 
behöver få en plats i historieböckerna 
utan snarare i din inre dagbok. En 
smygande insikt om att det sakta 
skett en förändring inombords. En 
förflyttning. Något jag inte kunde se 
komma. Och den, vet vi, kan ske i båda 
riktningarna. 

För om vi zoomar ut en bit och tittar 
på det liv som blev vårt så tror jag inte 
att jag är ensam om att bli förundrad. 
De rörelser som skett, i både yttre och 
inre bemärkelse, har inte alltid fått 
de konsekvenser eller betydelser som 
vi vid det specifika tillfället tillskrivit 
dem eller hoppats på. Det som du från 
början sorterat in i den inre lådan 
jobbigt och tungt kanske med tiden 

TEMA RÖRELSE

flyttats till lådan som innehåller mina 
mest värdefulla insikter. Och tvärtom 
förstås – de stunder eller skeenden som 
vi själva laddat med livsavgörande 
betydelse och som fått ta mycket tid 
och fokus kanske faller platt och det 
blir bara tomt. 

Den där dagen av törst som Karin 
Boye diktar om kanske inte handlar 
så mycket om att aldrig bli nöjd och 
alltid vilja ha mer utan snarare om 
ett förhållningssätt gentemot det livet 
kommer oss till mötes med. Att våga 
släppa taget och kapitulera inför att 
hela vår existens vilar i en rörelse som 
vi inte kan styra över. Våra liv är en 
del av ett skeende och en närvaro som 
inte för ett ögonblick viker för det som 
är smärtsamt och som gläds ända in 
i hjärteroten när vi når insikter och 
djup. Eller när det är alldeles stilla. 
Hela tiden med en närvaro lika intensiv 
oavsett i vilken del av rörelsen vi 
befinner oss i. 

Så om det nu är vägen som är mödan 
värd så tror jag att vi gör klokt i att ta 
oss an den vägen tillsammans. Vi får 
be om receptivitet, öppenhet och mod 
att finnas för varandra i det skeende 
som just nu är, i såväl yttre som inre 
bemärkelse. Och avsett hur livet rör sig 
önskar jag att vi vågar både ropa och 
viska till varandra längs vägen; ”Bryt 
upp, bryt upp, den nya dagen gryr! 
Oändligt är vårt stora äventyr”. 

”... och när hans 
ögon möter 
morgonljuset 
befinner sig 
hela familjen 
i ett stall.”
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”Jag tycker 
om att göra 
vardagskeramik”

PULSEN PÅ FRIDA NILSSON

Med varsamma 
händer

K

15

Klumpen av lera ligger på drejskivan som 
börjar ta fart. Hon blöter sina händer och 
lägger dem varsamt men kraftfullt på leran 
och börjar forma. Händernas rörelser är 
nästintill osynliga men inom några minuter 
är ljusstaken klar. En ljusstake som snart 
kommer att stå hemma hos någon och 
påminna om dopdagen. 

        eramikern Frida Nilsson välkomnar in i hemmet    
        i Väsby med ett varmt leende. Hemmet är 
ombonat och hemtrevligt. Frida berättar att hon och 
maken har renoverat själva och också både byggt och 
klätt om vissa av möblerna. Hennes egen keramik står 
på både köksbänk och bord. Man ser också spår av de 
två sönerna som är i skolan.

- Jag trivs verkligen i vårt hem, säger hon. 

I sin verkstad har hon ordning och reda. Hon har två 
drejskivor, en för ljus lera och en för mörk. På väggarna 
finns hyllor där olika alster står och väntar 
på nästa moment i processen till 

Text: Helena Eriksson, kommunikatör



att bli en färdig produkt. Alla som döps 
i någon av Kulla pastorats  kyrkor får 
en ljusstake till sitt dopljus, en ljusstake 
som Frida har gjort. 

- Min son går på Kyrkkockarna 
i Väsby prästgård, säger Frida. 
Genom hans engagemang kom vi 
in på dopljusstakar. Jag kontaktade 
pastoratet för att höra om de var 
intresserade av ett samarbete vilket de 
var. 

PULSEN PÅ FRIDA NILSSON

Det är alltså Fridas ljusstake som man 
får med sig hem vid dopet. Men det är 
inte bara ljusstakar hon gör. Hennes 
signum är te- och kaffekoppar i vit 
glasyr.

- Jag tycker om att göra 
vardagskeramik, sådant man använder 
varje dag, säger hon. Man kan köpa 
min keramik genom min webbshop 
eller så finns de på Keramiskt center 
eller hos LIV in Sweden, båda i 
Höganäs. 

Frida har också ett samarbete där 
hon gör hundmatskålar och på en av 
bänkarna i källaren står det mängder 
av sådana i olika storlekar. 

- Jag har fler fina samarbeteten med 
företag och även privata kunder, säger 
hon. 

Att det skulle bli något hantverk Frida 
skulle syssla med var hon klar med i 

rätt tidig ålder men att det skulle bli 
just keramik var något som växte fram 
under utbildningen på Grebbestad 
folkhögskola. Hon har även gått på, 
Capellagården, Carl Malmstens skola 
på Öland, där hon förfinade sina 
kunskaper. 

- Jag är uppvuxen i Munka Ljungby 
utanför Ängelholm, säger Frida och 
ler åt minnet. Mycket av min tid 
tillbringades i församlingshemmet och 
kyrkan under barn- och ungdomstiden 
då jag i åtta-årsåldern började sjunga i 
kören. 

I kören fanns alla kompisarna och 
många fortsatte sjunga under hela 
skoltiden. När de var i gymnasieåldern 
startade de en sånggrupp genom 
kyrkan och fick åka till spännande 
platser och sjunga. 

- Jag har fina och glada minnen från 
den tiden. 

När Frida var färdig med sina 
studier flyttade hon och maken till 
Kullabygden som är full av hantverkare 
av olika slag, det finns speciellt många 
keramiker. 

- Vi trivs bra i Väsby, säger hon och 
ler. Vi cyklar mycket tillsammans med 
barnen. Vi kan lätt ta oss till stranden 
och skogen. Bygden är full av mysiga 
platser. Det är lätt att bo här. 

Frida har arbetat på flera olika ställen 
med keramik i Höganäsområdet men 
hela tiden kört sitt eget i mindre skala 

hemifrån. För två år sedan beslöt hon 
att köra eget på heltid. Hon menar 
att man inte blir rik på att arbeta på 
detta sätt och planerar att skala upp 
lite efterhand som arbetet och tiden 
tillåter. Det är tydligt att hon trivs med 
att arbeta för sig själv, att få ta hand 
om hela processen på egen hand och 
friheten som kommer med det.  

- Det är ju inte bara skapandet på 
drejskivan, säger hon. Det är ekonomi, 
hemsida, sociala medier, packning av 
varor och mycket mer som ska göras. 
Alla olika uppgifter har sin charm och 
det är helheten som gör det så roligt. 

När hon pratar om sina olika 
arbetsuppgifter skiner hon upp. Hon 
beskriver rörelsen i de olika momenten 
i skapandet med sådan värme och 
kärlek att man förstår att det ger henne 
kraft, vila och framförallt utlopp för 
sin kreativitet. När drejskivan börjar 
snurra infinner sig lugnet. Hon är rik. 

16 17

          Några snabba         
Sommar eller vinter
Chips eller pop corn

Bok eller magasin
   Bio eller streama under Corona annars bio

Hav eller sjö
Potatis eller pasta

 Födelsedag eller julafton
Färgglatt eller vitt

   Superstark eller supersnabb

Dopljusstaken som Frida har gjort
Websida: fridanilssonkeramik.se 
Instagram: fridanilssonkeramik



” Jag har aldrig strävat 
efter att vara i ledande 
position utan vill vara en 
i gänget”

Med hjärta 
och hjärna

O

Vad betyder det egentligen att man 
engagerar sig i Svenska kyrkan? För 
vissa är körsången viktig, för andra 
barnverksamheten. För några betyder det 
att man finns med som frivillig och hjälper 
till och för en del betyder det att man 
engagerar sig kyrkopolitiskt.  

         m man vill engagera sig kyrkopolitiskt 
kan man se till att man finns med på någon av 
nomineringsgruppernas listor inför valet. En 
nomineringsgrupp kan man lite slarvigt säga motsvarar 
ett parti som står för olika saker och har olika visioner 
för pastoratet och den egna församlingen. Man kan 
fram till den 15 april anmäla en ny nomineringsgrupp 
men redan nu finns det tre i Kulla pastorat; Levande 
kyrka i Kulla pastorat, Framtidens kyrka i Kulla 
pastorat samt För vår kyrka Kulla pastorat.

Från vatten till vin har pratat med tre 
personer från de olika nomineringsgrupperna 
om hur deras engagemang ser ut. 

19

MED HJÄRTA OCH HJÄRNA

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. 

Text: Helena Eriksson, kommunikatör



MED HJÄRTA OCH HJÄRNA

Kerstin Thurdin, 
För vår kyrka Kulla pastorat

När blev du engagerad kyrkopolitiskt? 
När vi flyttade till Viken 2005 började 
jag sjunga i kyrkokören. Det var en 
stor glädje och härligt  att vara mycket 
i kyrkan, vilket jag inte var van vid. 
2008 fick jag frågan om jag ville 
representera kören i församlingsrådet 
och ställa upp i kyrkovalet. Det ville 
jag, och har nu varit engagerad i 
kyrkan i snart tolv år. 

Varför anser du att det är ett viktigt 
engagemang? Det saknas verkligen 
platser idag där vi kan mötas med 
respekt och värme. En plats dit alla 
som vill dela en god gemenskap är 
välkomna. En plats där vi kan öka vår 
tillit, trygghet och tacksamhet. En plats 
där vi kan komma till tro. Tro är inte 
något man självklart har, det är något 
man utvecklar. Tro är för mig något 
djupt personligt och i Svenska kyrkan 
får man vara sig själv. Jag vill att fler 
får uppleva detta, det är därför jag 
engagerar mig.   

Vad tycker du att Kulla pastorat största 
styrka är? Kulla pastorat har tack vare 
en utmärkt ledning och
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många goda medarbetare utvecklat 
en fin sammanhållning där de olika 
församlingarna bidrar med
sin egen karaktär. Det är fantastiskt 
med många gudstjänster, många 
vackra kyrkor och kapell, välskötta 
kyrkogårdar med gamla och nya 
gravskick, och så mycket musik. Det 
finns något för alla.  

Vad har du för längtan för Kulla 
pastorat? Jag önskar att fler människor 
vågar kliva över tröskeln till kyrkorna, 
inte bara för bröllop och begravning, 
utan i vardagen. Jag hoppas att många 
vill prova de olika församlingarna 
och se vad som passar dem bäst, att 
de ger kyrkan en chans. Kanske blir 
man förvånad och glad. Det är vad jag 
längtar efter.

Ursula Eldh, 
Framtidens kyrkan i Kulla pastorat

Hur blev du engagerad kyrkopolitiskt? 
Jag arbetade som tonåring inom 
kyrkans barnverksamhet, har sjungit 
i kyrkokör tillräckligt länge för att få 
guldmedalj(!) och blev förtroendevald 
inför denna mandatperiod.

Varför anser du att det är ett viktigt 
engagemang? Kyrkan är en tillgång att 
räkna med i med- och motgångar, 
för gemenskap och stöd i livets alla 
skeden. 

Vad har du för längtan för Kulla 
pastorat? Att samarbetet mellan 
församlingarna fortsätter att utvecklas 
och att våra körer en dag tillsammans 
kan framföra större verk till glädje för 
hela pastoratet.       

Gertrud Green,  
Levande kyrka i Kulla pastorat

Hur kommer det sig att du började 
engagera dig i kyrkan?
Mina föräldrar var aktiva inom 
Svenska kyrkan på många plan 
och jag är uppväxt med det. När 
jag blev tillfrågad om att stå på 
nomineringsgruppens lista inför 
valet rullade det snabbt på. Jag har 
varit ordförande i kyrkoråd, sedan 
ledamot i kyrkoråd och ordförande i 
församlingsråd. Jag har aldrig strävat 
efter att vara i ledande position utan 
vill vara en i gänget som jobbar för

Guds rike på jorden. Men det har blivit 
så att jag har fått ta ansvar och det 
trivs jag med.

Varför anser du att det är ett viktigt 
engagemang? 
Vi har alla en kallelse som medlemmar 
i Svenska kyrkan. Det engagemanget 
blir djupare och ger mer om man 
deltar mer aktivt. Att få vara med och 
bygga kyrka för de som söker sig till 
pastoratets kyrkor, aktiviteter eller 
efterfrågar kyrkans tjänster är ett 
engagemang som jag vill att fler ska bli 
delaktiga i, inte minst ungdomar. Det är 
viktigt och ger mycket tillbaka.

Vad har du för längtan för Kulla 
pastorat? Min längtan och önskan 
är att hela Kulla pastorat ska kännas 
som en härlig gemenskap där man har  
gudstjänstfirande, diakoni, mission och 
undervisning samt känner glädje och 
trygghet i samhörighet med andra. 

Vill du engagera dig? Hör av dig till 
expeditionen så hjälper vi dig vidare
- 042-36 06 50

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



Farhult-Jonstorps
församling

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

Vår nya präst och medarbetare i 
Farhult-Jonstorps församling heter 
Roland Alm. Han har lämnat sin tjänst 
i Lerbergets kyrka och börjar sin nya 
tjänst hos oss vid årskiftet. Med andra 
ord har Roland bra koll på pastoratet 
redan!

23

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

Ny präst

Kaffe på kyrkogården
Välkommen på en kopp kaffe, samtal och 
gemenskap på kyrkogården med möjlighet 
att gå in i Jonstorps kyrka och tända ljus 
och be. Vi träffas på onsdagar kl 14.00-
15.00 när vädret tillåter. 
Se hemsidan för datum. 
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Farhult-Jonstorps församling har,  
tillsammans med Väsby församling, 19 
konfirmander detta läsår. Dessutom finns 
sex duktiga ungdomar från våra byar med 
som medhjälpare. 

Konfirmander

Nyrenoverad kyrka
Vår fina medeltidskyrka i Jonstorp har 
renoverats invändigt och byggts ut med 
toalett och pentry. Vi har fått nya möjlig-
heter till gemenskap och samtal, välkommen 
in och se hur fint det har blivit!



Lerbergets
kyrka

Gudstjänst eller mässa
firas varje söndag kl 10.00 i Lerbergets kyrka
Kvällsmässa tisdagar udda veckor kl 18.30
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Konfactive21
Läsårets grupp har 19 konfirmander som 
man kan träffa på gudstjänster och olika 
samlingar. När det närmar sig påsklov 
kommer vi att träffas mer intensivt och 
då blir det även lite mer äventyr och läger. 
Konfirmationsgudstjänsten äger rum 
den 16 maj. 
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Omkring 15 ungdomar i årskurs 6 och 7 
har träffats i ungdomsgruppen Time out 
under höstterminen. Det är en öppen grupp 
där man spela tv-spel, brädspel, pingis och 
annat roligt. Välkommen med när vi starar 
upp igen!

Time out

Sång och musik
Musiklivet lever i Lerbergets kyrka! Under 
pandemin har nya solister och smågrupper 
växt fram och inspirationsdagar har 
genomförts. Se hemsidan för mer information 
om konserter, sång och musik i Lerbergets 
kyrka. 

Kvällsandakt
Varannan tisdag, udda veckor, kl 18.30 bjuder 
Lerbergets kyrka in till en enkel kvällsandakt. 
Finn stillheten i ord och musik. Om andakten 
äger rum eller ej beror på hur många vi får lov 
att samlas, se hemsidan. Välkommen!



Vikens 
församling

Gudstjänst eller mässa 
firas varje söndag kl 11.00 i Vikens kyrka
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Du vet väl om att Vikens kyrka är 
öppen tisdag-fredag mellan kl 7.15-
15.30. Välkommen in för att tända 
ett ljus, vila i tystnaden eller upptäcka 
vårt bokbord. 

Midnattsbön
På mångas begäran firar vi i år 
midnattsbön i Vikens kyrka på 
julafton kl 23.30. Vi samlas för att 
höra julevangeliet och julmusik. Kyrk-
klockorna ringer sedan in juldagen.  
Om midnattsbönen äger rum eller ej  
beror på hur många vi får samlas, se 
hemsidan. Välkommen!

Öppen kyrka

Walk and talk
Varje onsdag under terminen, kl 13.30, 
samlas de som vill vid Kyrkstugan i 
Viken för att promenera tillsammans i 
byn. Se hemsidan för datum. 
Välkommen med! 
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Andrum 
Andrum - en enkel gudstjänst i Vikens 
kyrka på torsdagar kl 18.00 under 
terminerna. En stunds vila, en bibeltext, 
ljuständning och vacker musik. Om 
Andrum äger rum eller ej beror på hur 
många vi får samlas, se hemsidan. 

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



Väsby
församling

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

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

Delaktig i vår verksamhet
Vår verksamhet bygger på att vi gör saker 
tillsammans och att så många som möjligt 
är delaktiga med sina unika kompetenser.
Hör av dig om du är nyfiken på vilket sätt 
du kan bidra! Kontakta diakoniassistent 
Miranda Herrlin Iacobi 070-366 06 54

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

Kaffe på kyrkogården
Välkommen till Väsby kyrkogård för en 
kopp kaffe, samtal och en stunds gemen-
skap. Vi ses på måndagar kl 14.00-15.00, 
se hemsidan för exakta datum.
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Minneslunden
Under 2021 kommer Minneslunden på 
Väsby kyrkogård att få ett ordentligt lyft 
genom större tillgänglighet, möjlighet till
ljuständning och utökat bestånd av 
grönska och blommor. 



LITE AV VARJE

Den 1 november började Christoffer 
Kullenberg sin tjänst i Lerbergets 
kyrka efter att ha arbetat i Lyckå 
församling i Blekinge under ett par 
år. 

Hur kommer det sig att du sökte 
dig till Kullabygden?
Jag är född och uppvuxen i Kullabygden 
och gått på både Bruksskolan och 
Kullagymnasiet. Efter att ha jobbat några 
år borta i Blekinge kändes det naturligt 
för mig och min fru att söka oss hitåt när 
det öppnades en möjlighet. Vi känner oss 
hemma här och ville bo lite närmre familj 
och vänner.  Det är ett väldigt vackert 
område också!
 

Vad har du gjort innan du läste till 
präst?
Jag har läst idrottsmarknadsföring i 
Båstad och jobbat som brevbärare, varit 

Hallå där!
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         Julinsamling till Act - 
Svenska kyrkans internationella arbete

Årets julinsamling handlar om skadliga 
traditioner som miljontals flickor drabbas 
av - bara för att de är flickor. 
Tillsammans kan vi stoppa tvångs-
äktenskap, könsstympning och andra 
övergrepp mot flickor.
Läs mer om julinsamlingen på hemsidan. 

Christoffer Kullenberg, 
ny präst i Lerbergets kyrka

LITE AV VARJE

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

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

Farhult-Jonstorp
Roland Alm, präst - 073-020 09 12
Therese Bjerle, präst - 042-683 65
Anna-Lena Andersson, kyrkomusiker - 042-685 41
Ulrica Johansson, barnledare - 042-681 25

Lerberget
Joel Jarbo, präst 070-199 18 08
Christoffer Kullenberg, präst 072-209 76 75
Marie Brandt Wilhelmsson, kyrkomusiker - 070-130 54 11
Jenny Fägerstrand, barnledare - 073-309 04 36
Sara Ivarsson, pedagog - 070-733 59 12

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

Väsby
Monica Ivarsson, präst - 070-333 30 13 (t.o.m. 31/12)
Miranda Herrlin Iacobi, diakoniassistent - 070-366 06 54
Annette Göransson, barnledare/värdinna - 073-629 62 16

Sportlovsaktiviter
Kulla pastorat erbjuder lov-
aktiviteter för barn. Det blev 
väldigt populärt och omtyckt 
under sommarlovet så vi fortsatte 
under höstlovet och det blir även 
lovaktiviteter på sportlovet. Håll koll 
på hemsidan!  

Under 2021 kommer vi att på 
nuvarande betesmarker söder om 
prästgården i Väsby installera en 
solcellspark vilken gör oss själv-
försörjande på el för prästgård och 
vaktmästeri. I ett senare skede ska 
även kyrka och kapell omfattas av 
denna klimatsmarta åtgärd.  

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

elevassistent på Ekeby skola och arbetat 
som ungdomsledare både i EFS-kyrkan 
i Ängelholm och i Svenska kyrkan i 
Farhult-Jonstorp. Jag har även varit ute 
och backpackat i Australien och Nya 
Zeeland i nästan ett år.

Vilka förhoppningar har du för ditt 
arbete i Lerbergets kyrka och Kulla 
pastorat?
Jag hoppas få vara med och bygga en 
levande församling där människor trivs, 
har kul och får fördjupa sin tro och 
relation till Jesus Kristus. Särskilt hoppas 
jag få jobba mycket med konfirmander 
och ungdomar då det är något av det 
roligaste jag vet! Jag hoppas kunna bidra 
till det arbetet i såväl pastorat som i 
Lerberget där jag är stationerad.



Människor.


