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LITE AV VARJE

Visste du att....
... att Kulla pastorat har, förutom 
gudstjänster, konserter och spe-
cialarrangemang, hela 61 olika 
verksamheter igång! Det handlar 
om barn- och ungdomsgrup-
per, samtalsgrupper, föredrag, 
körer och musik, bokcirklar och 
mycket mer. Vill du också vara 
med? Läs om vår verksamhet på 
hemsidan: kullapastorat.se

... våra konfirmationsgrupper är 
fulla? Terminsgrupperna i Viken 
och Farhult-Jonstorp/Väsby är 
igång medan Lerbergets kon-
firmander sätter igång till påsk. 
Vikens sommarkonfirmander 
träffas först några gånger under 
terminerna och sedan under 
några sommarveckor. 

Se vår hemsida för all verksamhet, för datum      
                och tider - välkommen in! 
                       kullapastorat.se
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Om du inte är i någon av våra kyrkor och kan ta 
månadsbladet med dig hem finns det möjlighet att få 
det hemskickat inför kommande månad. Meddela din 
adress genom att ringa expeditionen 042 36 06 50 
eller maila oss på kulla.pastorat@svenskakyrkan.se

Månadsbladet i brevlådan

NYHET! Nu säljer vi även flytande 
honung från våra bikupor i 
pastoratet. Både den och den 
fastare honungen finns att köpa i 
våra kyrkor. 
Stor burk - 100 kr
Flytande - 70 kr
Alla intäkter går till Act - Svenska 
kyrkans internationella arbete

SWISHA DIN GÅVA TILL 900 1223

BRYT EN TRADITION

#BRYTENTRADITION

Tillsammans kan vi stoppa tvångsäktenskap, 
könsstympning och våld mot fl ickor.

svenskakyrkan.se/act

:  


/ 

Välkommen till en kväll tillsammans med 
präster, musiker och vaktmästare i 
Kulla pastorat då vi går igenom ordningen 
för vigselgudstjänsten. Vi ger också tips 
på musik och psalmer, som man även får 
lyssna till,  som passar till högtiden. 
Planera in torsdagen den 10 mars 
kl 19.00 i Vikens kyrka. Välkommen!

            Levande möten
Levande möten i Vikens kyrka inbjuder till fler intressanta möten 
mellan olika människor som möts i ett samtal utan moderator. 
Fler samtal kan tillkomma! Håll ögonen öppna på våra sociala 
medier och på hemsidan. 

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

Går du i bröllopstankar? 
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Att acceptera det som livet kommer oss till 
mötes med är den svåraste uppgiften vi har som 
människor. Att i det nya livsskedet hitta balansen 
mellan då och nu, mellan passivitet och aktivitet. 
Hur gör man för att tillägna sig en kompetens 
för att livet är i ständig förnyelse och att du kan 
få vara medskapare av det skeendet?

”Ni måste vara rädda om er”. 

Jag och mina syskon hade varit på sjukhuset i några dagar 
och suttit invid mammas sjukhussäng och det var tydligt 
att vi på olika sätt närmade oss slutet. Mamma hade tydligt 
deklarerat att hon var färdig med sitt liv, hon var nöjd och 
ville hem till Gud. Hennes ögon var glasklara och trötta 
alldeles samtidigt och det var med en osedvanlig pregnans 
hon hade bett läkarna att ta bort allt det som skulle kunna 
förlänga hennes liv. Vi närmade oss slutet och vi visste att de 
orden som sägs nu, de kommer för alltid att räknas till de 
sista. ”Ni måste ta hand om er, ni har så mycket liv kvar att 
leva”. Trots att vi visste vad som skulle hända, trots att den 
permanenta distansen låg alldeles runt hörnet så har livet 

Text: Stina Hagman, kyrkoherde

Det medskapande 
skeendet

TEMA SKAPELSEN
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aldrig känts så starkt, så koncentrerat. 
Som att droppar av både välsignelse och 
kraft sipprade fram i vår uppluckrande 
tillvaro. Det motsägelsefulla skapade 
någonting vackert, en tröst att allting var 
i sin ordning. 

Det har gått några veckor sedan mammas 
gröna ögon slöts för sista gången och 
livet så som jag kände det kommer aldrig 
någonsin bli sig likt igen. Och det blev 
så tydligt för mig att livet, i just det här 
avseendet, erbjöd mig att vara medskapare 
till ett helt nytt livsskede. Även om vi är 
med om sådant som vi inte väljer, utan 
helst skulle vilja vara utan, är det som att 
livet vädjar till oss att införliva det vi är 
med om i det liv som är vårt. Att använda 
det. Det är som att skapelsen viskar högt 
om att vi är i ständig förnyelse och att vi 
erbjuds vara en del av det skeendet. 

 

Tack och lov är vi inte med om så här 
livsförändrande händelser varje dag men 
livet i stort erbjuder hela tiden möjligheter 

till reflektion och förnyelse om vi vill. 
Alldeles samtidigt kan det kännas både 
tröttsamt och arbetssamt att hela tiden 
vara i process och inte känna att det finns 
möjlighet att slå sig till ro inuti. Jag tror att 
vår största utmaning som nutidsmänniskor 
handlar om att hitta en balans mellan 
passivitet och aktivitet. Det gäller i våra 
egna liv men även i förmågan att skapa en 
mening med det som livet kommer oss till 
mötes med. 

I den kristna livstolkningen talar man 
om en Gud som älskar sin skapelse. 
Varje kväll den där första mytologiska 
veckan skapelsen successivt kom på plats 
står det att Gud såg på det Gud skapat 
och konstaterade att det var gott. Men 
skapelseberättelsen, i en vidare bemärkelse, 
innehåller också mörkrets introduktion 
i tillvaron; kampen mellan det onda och 
det goda. En kamp som kulminerade på 
ett par korslagda träbjälkar där livet vann 
över döden. En kamp som är synlig inom 
alla delar av vår värld och som fortsätter 
i oförminskad omfattning både långt bort 
och nära. 

Det är lätt att med en sorts glasögon ta sig 
an den kristna livstolkningen i passivitet 
och tänka på att kampen är redan gjord, 
allt är redan klart. Att det finns en plan för 
mitt liv som jag kan slå mig till ro i. Och 
likadant tvärtom, om vi byter glasögon 
så kan vi lätt hamna i det andra diket - 
att precis allting är upp till mig själv, till 
min prestation, min aktivitet och min 
handlingskraft. 

Och i båda fallen känns det som om vi 
har att göra med en Gud som håller sig 

på avstånd. Och inuti ekar ensamheten 
i själens väggar. Sanningen om våra 
liv kanske ligger någonstans i mitten 
– i paktiviteten – för det finns faktiskt 
någonting som heter så om vi vänder oss 
till filosofin för en liten stund.  

P:et i paktivitet, passiviteten, handlar 
om att acceptera livets skeenden, att inte 
förneka och streta emot eller klamra sig 
fast utan att tillåta att det som händer 
händer. Att vara i takt med verkligheten, 
en verklighet där Gud vill finnas med 
som en beständig närvaro vad än livet 
kommer mig till mötes med. Gud finns i 
livets förutsättningar som en grundton 
eller stilla viskning, någon som inte väjer 
för det komplexa utan som finns med när 
morgonen ljusnar både inuti och utanpå. 

Aktiv – i paktivitet står för det uppdrag 
du har som människa i relation till dig 

själv och andra. Aktiviteten handlar 
om att tillskansa sig en större blick, ett 
gigantiskt objektiv som du kan zooma in 
och ut med och agera utifrån vad du får 
syn på. Aktiviteten handlar om ansvaret, 
omsorgen, dialogen. Att trösta, dela och 
hålla om. 

När vi finns i paktivitet så är det som det 
ska. Då är livet i sin ordning. Där kan vi 
vara trygga i den gudomliga närvaron 
och samtidigt ta ansvar för oss själva och 
våra medmänniskor. Och kanske är det 
just det som det medskapande skeendet 
handlar om? Det är som att när vår vilja 
till acceptans inför att det är som det är, är 
tydlig, då möter livet upp med sitt kraftfulla 
stöd och samarbetet oss emellan får 
gudomliga proportioner. Som att droppar 
av både välsignelse och kraft sipprar fram i 
vår uppluckrade, kapitulerade tillvaro och 
för oss närmare oss själva och varandra. 

Det  motsägelsefulla 
skapade någonting 

vackert, en tröst 
att allting var i sin 

ordning. 

”
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TEMA NÄRVAROHÅLLBARHET

Som att livet förnyas, förhöjs och blir lite 
större. 

Så kanske är det det medskapande 
skeendet som gör att jag trots att jag sörjer 
min mamma kan känna att jag fått tag i 
livets innersta kärna? Att genom att aktivt 
införliva förlusten i det liv som är mitt, 
så når jag dimensioner inom mig som jag 
aldrig varit i närheten av. 

Jag lovar att ta hand om mig, mamma. 
De dagar jag har kvar vill jag svara an på 
den medskapande förnyelsen som gång på 
gång erbjuds mig i stort och i smått. Och 
när jag stretar emot vill jag återigen känna 
din glasklara blick möta min när du sakta 
säger ”du har så mycket liv kvar att leva”. 
Och det livet vill jag inte slarva bort. 

... återigen 
känna din 

glasklara blick 
möta min...

”



12

HÅLLBARHET
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TEMA VALFRIHET

Micke Håkansson, kyrkogårdsförman 
med fastighetsansvar i Kulla pastorat, är 
passionerad i frågan om hållbarhet. 

- Jag har alltid varit intresserad av miljön 
och det blev mer angeläget för mig när 
jag började arbeta på kyrkogårdar, säger 
Micke och ler. Varför vet jag inte, men 
det är viktigt för mig, ja, inte bara för mig 
utan för oss alla. 

Han upplevde i början att människor 
blev väldigt nyfikna på hans åsikter och 
intresserade av hans världsbild. Det ledde 
till intressanta diskussioner. 

- Det finns många som säger att det inte 
är någon idé att anstränga sig, säger han 
sammanbitet, men man måste utgå från 
sig själv. Vi kan inte alla ge upp. 

- Tyvärr är det pengar som styr och ofta 
måste något allvarligt hända för att den 
stora förändringen ska komma, fortsät-
ter Micke. Under pandemin såg vi hur 
miljön förändrades till det bättre när det 
exempelvis var färre flygplan i luften. 

Micke berättar att i Kulla pastorat har 
man genomfört många förändringar för 
att skapa en mer hållbar miljö. Exem-
pelvis är alla maskiner man använder på 
kyrkogårdarna batteridrivna i den mån 
det finns ett bra utbud. 

- De var lite klena i början men det har 
blivit mycket bättre och de flesta batte-
ridrivna maskiner är idag bättre än de 
som drivs med bensin. Ännu  finns det 
inga åkgräsklippare som har knivar med 
tillräcklig kraft men vi håller ögonen 
öppna när de kommer. 

Lastmaskinerna är ännu inte utbytta och 
de brukar bytas var tionde år så nästa 
gång blir det batteridrivet. I övrigt är 
motorsågar, trimrar, handgräsklippare, 
mopeder och andra maskiner redan nu 
batteridrivna. 

- I Viken har vi en elbil som liknar en golf
bil, som vi använder för att ta oss mellan 

Kulla pastorat arbetar aktivt med att vara så hållbara som möjligt på många 
olika områden. Lunds stift har som mål att begravningsverksamheten i 
stiftet ska vara fossilfri 2023. Det kräver en hel del av församlingar och 
pastorat och vi i Kulla pastorat är stolta över att redan nu vara en bra 
bit på väg mot målet. Men vi stannar inte där, även övrig verksamhet ses 
över för att bli så hållbar som möjligt. 

Micke Håkansson, kyrkogårdsförman med 
fastighetsansvar i Kulla pastorat.

kyrkogårdarna, säger Micke. Som många 
kanske har sett så har vi en större bil som 
vi använder oss av i arbetet. Den ska ock-
så bytas ut till en elbil så småningom.

Det bränsle som behövs köper man i 
större mängder av per tillfälle. Det ska 
räcka hela säsongen istället för att få det 
levererat flera gånger. Bränslet som an-
vänds är också det mest miljövänliga på 
marknaden. 

Men det är inte bara på kyrkogårdarna 
som pastoratet har ställt om. Inom ad-
ministrationen har man gått över till att 
skicka email, i de fall det fungerar, istället 
för att skicka pappersbrev. 

- Det är otroligt många brev som går 
ut varje dag så det känns fint att kunna 
skicka mail när det går istället för att 
använda papper, färg och kuvert till allt, 

säger Maria Brolin-Boshag som arbetar 
på expeditionen. Och inte bara det, varje 
brev som ska levereras körs också ut. 

Inom administrationen tar man också 
vara på det digitala sättet att informera 
om vad som händer i pastoratet. Man 
använder sig av sociala medier, digitala 
nyhetsbrev och hemsidan är navet i all 
information. Det finns även foldrar och 
månadsblad på papper för att alla ska ha 
tillgång till information. 

Maria Brolin-Boshag, ekonomiassistent i Kulla 
pastorat.
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Lokalvårdare Bodil Clifford berättar att 
hon använder miljövänliga medel i störs-
ta  möjliga utsträckning och följer Svens-
ka kyrkans rekommendationer för vilka 
produkter som kan användas och som är 
klimatneutrala.

- När pandemin kom blev det naturligtvis 
mer arbete i och med att handtag, tang-
entbord, armstöd, hålslagare och liknande 
behövde torkas av med sprit, säger Bodil. 
Dock håller vi oss strikt till de miljövänliga 
rengöringsmedel som finns.

Bodil värnar också mycket om sopsorte-
ring för det är här vi alla kan göra skillnad.

Även i verksamheten tänker man på håll-
barhet på olika sätt både, praktiskt och 
teoretiskt. I exempelvis konfirmationsun-
dervisningen pratar vi om att vi fått en 
jord att förvalta men även att vi själva är 
del av skapelsen och det är vårt ansvar att 
ta hand om den. 

- Jag tror och hoppas att medlemmarna 
uppskattar och tycker det är bra att vi an-
vänder deras skattepengar på hållbarhet, 
säger Micke. På så vis är alla medlemmar 
med och hjälper till att förvalta våra kyr-
kor och kyrkogårdar på ett hållbart sätt. 
Tillsammans kan vi göra mycket!

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

Visste du att...
... nästa år kommer miljö-
stationerna på kyrkogårdarna att 
utökas till att ta emot inte bara 
trädgårdsavfall och restavfall 
utan också batterier, glas, stål 
och järn, brännbart etc. De får 
även tak för större bekvämlig-
het.

... vid kyrkogårdarna i Väsby och 
Jonstorp har man materialfack 
istället för containers där man 
kan samla grus, trädgårdsavfall, 
jord med mera i större kvantite-
ter. Detta gör att det blir färre 
turer för lastbilarna till kyrko-
gårdarna. 

... på kyrkogårdarna tar vi inte  
emot kransar som har ståltråd. 

Det är önskvärt att man inte ställer gravljus med batteri på de 
anhörigas gravar. De måste dels tillverkas, dels återvinnas - ett 
vanligt ljus är alltid ett bättre alternativ. 

På alla kyrkogårdar finns bikupor för att värna om vår natur. 
Det blir ju också honung, Holy Honey som vi säljer i förmån för 
Svenska kyrkans internationella arbete. Win - win helt enkelt! 

HÅLLBARHET
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Till våren erbjuder Kulla pastorat ett perenn-skötsel-
avtal. Det innebär att man kan välja perenner istället 
för sommarblommor på gravarna. Vi har planterat 
exempel på gravar som ligger i sol och i delvis skugga 
så man kan komma och titta hur det ser ut. 

Genom att välja perenner istället för sommarblom-
mor sjunker växthusgaserna då färre drivhus för 
blommorna behövs och då minskar antalet transpor-
ter till kyrkokgårdarna. 

Välkommen till kyrkogårdarna till våren för att titta på 
våra perenn-gravar! 

Taklag i Farhults kyrka där man ser att virket tidigare 
använts i en äldre taklagskonstruktion.

När vi renoverar fastigheter och kyrkor 
är det ett absolut krav att tänka hållbart. 
Det är någonting man gjort i alla tider, 
utom kanske de senaste sex decennierna. 
Eftersom byggnadsmaterial alltid varit 
kostsamt har man vid ombyggnation va-
rit kreativ och återanvänt så många delar 
som möjligt. I våra kyrkor finns det många 
exempel på återanvänt byggnadsmaterial, 
inte minst har delar av äldre taklag åter-
använts i senare taklag.

Hållbart redan för 
hundratals år sedan

Mer att veta...
... vi kommer att anlägga fler 
ängar istället för gräsmattor 
på de stora gröna ytorna som 
passar för ändamålet. Detta för 
att bidra till att insekterna ska 
må bra men också för att und-
vika att använda maskiner som 
klipper gräs alltför ofta.  

... en bonde hämtar trädgårds-
avfall hos oss som han sedan 
plöjer ner i jorden igen. På så sätt 
slipper vi att transportera avfal-
let och det kommer till nytta på 
åkrarna. 

... vår diakoniassistent har sparat 
och torkat solrosorna vi haft 
på våra kyrkogårdar. Fröerna är 
torkade, liksom även fröerna 
från alla pumpor vi använt i höst. 
De används av den kreativa 
workshoppen som gör vackra 
talgbollar till fåglar och de säljs 
i förmån för Act - Svenska kyr-
kans internationella arbete.

Blommor på annat sätt 
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KYRKOVALET 2021 

Kyrkovalets resultat

Framtidens kyrka i Kulla pastorat
Elisabeth Eriksson
Johan Sjöblom
Gert Ljungqvist
Ingemar Persson

Ersättare
Liselotte Hjort
Eva Henriksson

För Kyrkan i Tiden Kulla pastorat
Sofia Walka
Fredrik Jiborn
Ylva Johansson
Pernilla Derwik
Kerstin Thurdin
Mattias Juelsson
Anna Carlsson
Per Behrens
Karl-Henrik Rognefjord
Ingemar Eriksson
Simon Lundeberg

Ersättare
Rolf Axelsson
Karin Ullström
Mai-Lis Johansson
Lars Niwong
Pia Adams
Benera Tamm 

År 2020 avsatte stiftsfullmäktige i Lunds 
stift 1 miljon kronor till klimatbefrämjan-
de åtgärder, avsett för församlingar och 
pastorat att söka bidrag från.

Kulla pastorat var ett av de pastorat som 
ansökte för att anlägga solcellspark i Väs-
by. Planer hade funnits att placera sol-
cellspaneler på Väsby vaktmästeris tak, 
men då en arrendator som nyttjat hagarna 
invid kyrkan för sina hästar hastigt sade 
upp sitt avtal, hade pastoratet plötsligt en 
extra bit mark till sitt förfogande. Micke 
Håkansson, kyrkogårdsförman med fast-
ighetsansvar, kläckte idén att helt enkelt 
sätta panelerna på den nytillkomna ytan. I 
dag är Micke mycket nöjd med satsningen 
på anläggningen som stod klar våren 2021.

- Det funkar jättebra. I dag är vi självför-
sörjande på el till vaktmästeriet och präst-
gården i Väsby, där förvaltningen sitter.

Planer finns på att utvidga med ytterligare 
två rader med paneler, så att även kyrkan 
får del av den egna elproduktionen.

- Vi fick tag på en jättebra entreprenör som 
skött allt som hade med tillstånd, bygglov, 

kontakt med kommunen och länsstyrelsen 
att göra. Allt kom upp väldigt snabbt, be-
rättar Micke och påpekar att en försam-
ling i närheten stött på problem i form av 
fornlämningar i den tilltänkta marken. Det 
kan ju vara så att mark invid gamla kyrkor 
innehåller lämningar av olika slag så det 
måste man kolla upp, för då kan man inte 
alls använda den marken.

Reaktionerna från Väsbyborna har varit 
helt och hållet positiva.

- Vi fick många frågor när allt höll på att 
installeras, ofta från folk som själva funde-
rat på att utnyttja solenergi till sina bostä-
der, berättar Micke Håkansson.

Inne i prästgården finns i dag en skärm 
som visar elproduktionen just nu. Ett 
uppskattat och spännande inslag att följa, 
både för anställda, förtroendevalda och  de 
som hyr församlingshemmet, enligt Micke. 
Dessutom kan han själv följa anläggning-
ens status via en app i mobilen.

- Det är faktiskt kul att se hur det går och 
hur vi ligger till i produktionen!

HÅLLBARHET
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Solcellsparken i Väsby

Text: Sofia Lindstrand, kommunikatör Lunds stift

Levande kyrka i Kulla pastorat
Jonas Engström
Gertrud Green
Knut Göransson
Per Jarring
Jeanette  Karlsson
Ulla-Maj Persson
Liselott Navratil
Thomas Andersson

Ersättare
Lovisa Engberg
Emelie Åberg
Karl Åke Jönsson
Vakant

Sverigedemokraterna
Lars Metsäketo
 

Kyrkovalets resultat är klart och här nedanför presenteras det nya kyrkofullmäktige. 
Den 2 december (efter magasinet har gått i tryck) samlas man för att bland annat 
besluta om ledamöter/ersättare till kyrkorådet (löst sagt Kulla pastorats styrelse) samt 
de olika församlingsråden, Farhult-Jonstorp, Viken och Väsby). I nästa nummer av Från 
vatten till vin kommer vi att berätta mer om dessa grupper och vem som sitter i de olika 
råden.  
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PULSEN PÅ

18

Med människan i 
blickfånget

Andreassalen i Väsby prästgård har vackra 
dekorationer på borden och stearinljusen är 
tända. Kaffet är slut i kopparna och det ligger 
skal från clementiner på bordet. Ett möte är slut 
och nu börjar nästa. De flyttar över till soffan 
och sätter sig tillrätta. Lite spända men nyfikna 
på frågorna som ska komma. Från vatten till vin 
tar Pulsen på Ola Fornling och Anna Boo.

De har på morgonen kört från stiftetskansliet i Lund där Ola 
arbetar som stiftsadjunkt för teologi och hållbarhet medan 
Anna arbetar som miljöstrateg. De har kommit till Väsby för 
att prata om hållbarhet och de har olika vinklar i ämnet men 
människan är hela tiden i centrum när de pratar. 

- Det handlar om hur vi vill att framtiden ska se ut, säger 
Anna och ler. Vi har makten att bestämma hur vi vill ha det. 

Anna är uppvuxen på landet och har alltid varit intresserad 
av naturen och tillbringade mycket tid i skog och mark, 
exempelvis på scouterna. Det ledde så småningom till att 
hon utbildade sig inom miljöområdet. Hon arbetar i Svenska 
kyrkan för att det är en organisation som arbetar praktiskt 
med miljöfrågor men också jobbar med människor.

Text: Helena Eriksson, kommunikatör
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- Det arrangerades en klimatvandring till 
klimatkonferensen i Glasgow i höstas, sä-
ger Ola entusiastiskt. Vi två gick med en 
bit på vägen och fick bekräftat vikten av 
att komma samman och träffa andra för 
att diskutera frågorna. Tillsammans kan vi 
komma långt!

De påpekar också att kyrkan skapar mö-
tesplatser för goda exempel i hållbarhets-
frågan. När människor ser att kyrkan tän-
ker och agerar hållbart ger det inspiration 
och förtroende. 

Svenska kyrkan kan dock inte från centralt 
håll säga till pastorat och församlingar att 
man måste agera på ett visst sätt. De kan 
däremot förhandla fram inköpspriser för 
miljöanpassade produkter och maskiner  
samt visa vägen framåt i frågan. Men det 
är upp till varje pastorat/församling att be-
sluta hur man vill göra. 

Återigen återkommer ordet hopp i sam-
talet. Ola och Anna brinner för att sprida 
hoppet om en bättre framtid. De är över-
tygande om att framtiden är ljus. Med små 
steg kan vi tillsammans göra skillnad pre-
cis som de där mäniskorna som valde att 
följa Jesus. 

Tanken svindlar - de små steg vi tar idag 
har betydelse, stor betydelse. Det kan för-
ändra världen. Förändra världen.

 

- Vi kan alla hjälpa till för att värna om vår 
miljö och vår jord, säger Anna. Det ligger 
inte på individen i sig utan på oss alla till-
sammans. Då kan vi förändra. 

Ola nickar och håller med. Han arbetar 
med de här frågorna då han menar att de 
hör ihop med kallelsen till prästämbetet. 

- Jag är intresserad av medmänniskan och 
av framtiden, säger han. Dels för jag tän-
ker på min egen familj men även i det all-
mänmänskliga. Som teolog vill jag värna 
om livet och detta är ett sätt att lovsjunga 
Gud. 

Man ser att Ola och Anna trivs ihop och 
att de kompletterar varandra i området. 

- Tillsammas kopplar vi ihop helheten, helt 
enkelt, säger Ola. Annas kompetens inom 
samhällsvetenskap och biologi utmanar 
mig och det är roligt och lustfyllt att arbeta 
för en bättre framtid. 

De båda pratar mycket om att ge människor 
hopp. Ekonomi styr vår värld och det hör 
ihop med konsumtion som ofta i sin tur 
hör ihop med hur vi mår. De menar att 
hållbarhetsfrågan också hör ihop med psy-
kisk ohälsa på olika sätt. 

- Vi har tappat något på vägen och vi vill 
ge människor hopp, tala om att livet är 
värt att kämpa för. Och det är inte för sent. 
Vi blir överösta av negativa budskap i me-
dia som kan vara överväldigande och ge 
ångest. Men var och en kan bidra till hel-
heten även genom att ingjuta inspiration i 
människor. 

På frågan om det är någon idé att vi enskil-
da sopsorterar och sänker värmen i våra 
hus när den stora industrin har en  lång 
väg att gå i hållbarhetsfrågorna, svarar de 
omedelbart i mun på varandra:  Ja!

- I kyrkan tror vi att förändring spelar roll, 
säger Ola och ler med hela ansiktet.  För 
2000 år sedan lämnade några fiskare allt 
för att följa Jesus och det förändrade en 
hel värld. Idag har vi en världsreligion på 
grund av de små steg några människor val-
de att ta för tusentals år sedan. 

Anna fortsätter: 
- Vad är alternativet? Jag vill se en framtid. 
Om jag sopsorterar, sänker värmen, hand-
lar lokalodlat och tänker på transportfrå-
gor så spelar det roll. Våra lokala insatser 
påverkar hur resten av världen ser ut. 

Anna menar också att det spelar roll om 
man i kyrkovalet eller riksdagsvalet röstar 
på dem som man tycker arbetar bäst för 
hållbarhet. 

- Vi kan ställa krav på investeringar som 
görs från nationellt håll, både inom Svens-
ka kyrkan och politiskt. Vi har en röst. 

Hur går det då för Svenska kyrkan, har 
man kommit en bit på väg? Det tycker 
både Ola och Anna.

Ola Fornling och Anna Boo arbetar med miljöfrågor på Lunds stift

... genom att 
ingjuta inspiration

i människor. 

”



Farhult-Jonstorps
församling
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Föräldra-barngrupp

Gudstjänst eller mässa 
firas varje söndag kl 10.00 i någon av
Farhults eller Jonstorps kyrkor
Kyrkorna är öppna tisdag-fredag 7.30-15.00

Välkommen till middagsbön i Jonstorps kyrka 
onsdagar jämna veckor kl 14.00, en stund av 
stillhet och i närvaro inför Gud. Vi delar ett bi-
belord och ber för vår församling, byn vi lever i 
och människor vi möter.

23

Middagsbön

Julmusikgudstjänst
Vid krubbans halm Julmusikgudstjänst söndag-
en den 19 december kl 17.00 i Jonstorps kyrka. 
Välkommen att lyssna till körsång och sjunga 
med i några av julens psalmer!
Fyll mitt hjärta med en psalm till vaggsång vid 
din krubbas halm!   Sv Ps 125 v 14

Körsång
Vill du sjunga i kör? Prova-på-gång i kyrkokö-
ren onsdagen den 19 januari kl 18.30-20.00 i 
Jonstorps kyrka. Det är bara att komma! Väl-
kommen!

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

Vi välkomnar daglediga med barn till vår 
Föräldra-barngrupp som träffas varje helgfri 
onsdag kl 14-16 i  Sockenstugan, Jonstorp. 
Vi börjar med sångstund därefter finns tid för 
lek och fika såväl inne som ute. Ingen föranmä-
lan. Välkommen!



Lerbergets
kyrka
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Konserter
Musiken är igång igen och vi ser framemot 
konserter av olika slag, bland annat två julkon-
serter den 26 december och trettondag jul med 
vokalensemblen. Vi ser också fram emot Mari-
akonsert med vokalensembeln och gospelkon-
sert med Glimåkra gospel i vår. Håll utkik på 
hemsidan!

Gudstjänst eller mässa 
firas söndag kl 10.00 i Lerbergets kyrka
Kvällsandakt tisdagar udda veckor kl 18.30
Gudstjänsterna livesänds på Facebook
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Ungdomsgrupper

Välkommen till Bibelsamtalsgruppen, som ses 
tisdagar mellan 9.30 och 11.00! Vi träffas i all 
enkelhet för att läsa och diskutera söndagens 
texter tillsammans. Det blir många spännande 
samtal!

Bibelsamtal

Familjesöndagar
Välkomna till våra familjesöndagar som vi har 
ett par gånger varje termin! Dessa söndagar 
startar med en smaskigt uppdukad drop-in fru-
kostbuffé från kl 8.45. Efter frukosten har vi en 
härlig samling tillsammans i kyrkan kl 10.00. 
Håll utkik efter vårens datum på vår hemsida! 
Varmt välkomna!

Timeout och UG – så heter våra två ungdoms-
grupper i Lerberget som varit väldigt välbesökta 
sen uppstarten i september. Många hittar hit och 
oj, så härliga fredagskvällar vi har tillsammans! 
Det blir mycket skratt, pingismatcher, spel, fika 
och inte minst härliga stunder inne i kyrkan med 
ljuständning och fina samtal.

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



Vikens 
församling
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Adventsmusik
Torsdagen den 16 december kl 16.00 i Vikens 
kyrka delar vi advents- och julmusik och alla 
härliga psalmer med varandra. Lukas Gustafs-
son och Matilda Nordberg medverkar. Eftersits 
och kaffeservering i Kyrkstugan. Välkomna!
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Läs mer på hemsidan om all verksamhet och om ev. förändringar: 
kullapastorat.se

Välkommen till en stunds vila i Vikens kyrka på 
torsdagar kl 18.00 under terminen. Jämn vecka 
erbjuds tystnad och meditation, udda vecka en 
enkel mässa. Präst och diakon finns tillgänglig 
för samtal. Välkomna!

Café
Välkommen till kapellet på tisdagar mellan 
kl 9.30 och 11.30 under terminen för en kopp 
kaffe, samtal och gemenskap! På onsdagar 
mellan kl 14.30 och 16.00 serveras kaffe 
i Kyrkstugan. Välkommen!

Andrum

Psalmsång
Söndagen den 13 mars kl 15.00 blir det psalm
sång i Vikens kyrka. Körsångare och andra 
församlingsbor väljer psalmer, säger några ord 
kring psalmen och så sjunger vi alla med hjär-
tans lust! Om du själv har ett psalmförslag och 
vill medverka, kontakta 
helena.morath@svenskakyrkan.se

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



Väsby
församling
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Gudstjänst söndagskvällar
Det är något särskilt med att fira gudstjänst 
eller mässa på kvällen. Tidpunkten erbjuder 
andra dimensioner när det kommer till utform-
ning och gemenskap. Vi firar gudstjänst, mässa 
och stilla mässa enligt ett rullande schema. Väl-
kommen att dela en stunds reflektion och still-
het i Väsby kyrka kl 17.00 varje söndag.  
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Minneslunden
Minneslunden i Väsby har genomgått en re-
novering. Det har blivit ny stenbeläggning på 
gångarna, nya ljushållare, ny belysning och nya 
praktfulla planteringar. Det finns en hörna med 
fåtöljer och bord där man kan sitta och reflek-
tera eller varför inte ta en kopp kaffe och njuta 
av omgivningarna?

Kreativ workshop
Under hösten ledde diakoniassistent Lotta Ar-
nelin en workshop inför jul och advent där kre-
ativiteten och skaparglädjen fick vara i centrum. 
Mycket av det som skapades hämtades från na-
turen runt knuten. Håll utkik på vår hemsida 
efter en fortsättning av kreativ workshop under 
2022!

Barnkör i Väsby
Är du mellan 7–10 år och tycker om att sjunga? 
Nu startar vi en barnkör i Väsby, där vi ses på 
onsdagar kl. 15.45-16.30. Under sång och gläd-
je övar vi på att sjunga stämmor, lär oss om 
noter och framträder några gånger under ter-
minen. Välkommen med din anmälan till kyr-
komusiker Matilda Nordberg, 072-209 76 75.

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



19 DECEMBER 

17.00 Julmusikgudstjänst- Jonstorp
Vid krubbans halm, Kyrkokören, Lukas Gustafsson baryton, Anna-Lena Andersson, Roland Alm

24 DECEMBER - JULAFTON

10.00 Samling vid julkrubban - Lerberget
Christoffer Kullenberg, Marie Brandt Wilhelmsson, sångare från gospelkören
11.00 Samling vid krubban  - Jonstorp
Therese Bjerle, Anna-Lena Andersson, Frida Persson Bäcklund, Sångflyt
11.00 Samling vid krubban - Viken
Eva Gullmo, Annika E Olshov, Helena Morath, Hjördis och Signe Bornemark, Liyah Quarfordt
11.30 Julbön - Lerberget
Christoffer Kullenberg, Marie Brandt Wilhelmsson, sångare från kyrkokören
15.00 Julbön - Viken
Eva Gullmo, Karin Johansson, Nathalie Nygren och Matilda Nordberg sång 
15.30 Julbön - Väsby
Stina Hagman, Anna-Lena Andersson, Viktor Bergendal violin 
16.15 Julbön - Viken
Eva Gullmo, Karin Johansson, Nathalie Nygren och Matilda Nordberg sång 
17.00 Julbön - Farhult
Therese Bjerle, Anna-Lena Andersson, Viktor Bergendal violin

25 DECEMBER - JULDAGEN

07.00 Julotta - Viken
Stina Hagman, Helena Morath, Liyah Qvarforth solist
07.00 Julotta - Väsby
Joel Jarbo, Matilda Nordberg, Lukas Gustafsson sång
08.00 Julotta - Farhult
Roland Alm, Anna-Lena Andersson, kyrkokören

26 DECEMBER  - ANNANDAG JUL

11.00 Mässa - Viken
Eva Gullmo, Karin Johansson
16.00 samt 18.30 Julkonsert - Lerberget
Who would imagine a King, kyrkokören, gospelkören, vokalensemblen, solister och musiker, 
Marie Brandt Wilhelmsson, Joel Jarbo
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Kontakt
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

Nyårsbön i Kulla pastorat

Välkommen till Vikens kyrka på nyårsafton, 
den 31 december, kl 16.00! Tillsammans 
tackar vi för det år som gått och ser fram 
emot det nya året i bön, sång och musik. 

Medverkar gör kyrkoherde Stina Hagman, 
kyrkomusiker Helena Morath och vi 
kommer även att få lyssna till solist, Julia 
Ljungström Caunt. 

                Varmt välkommen!

         Lunch- och 
eftermiddagsmusiken
Lunchmusiken tisdagar kl 12.30 i Vikens 
kyrka kompletteras fortsatt med efter-
middagsmusiken på söndagar kl 15.00. 
Både Lunchmusik och Eftermiddags- 
musik ges en gång i månaden. 
På hemsidan finns datum och med-   
verkande: kullapastorat.se

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

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

LITE AV VARJE

Julen i Kulla pastorat



Människor.


