
Välkommen till nyhetsbrevet från Kulla pastorat! 
 
Vi hoppas att du har haft fina påskdagar med både vila, gemenskap men främst med reflektion 
över Jesu uppståndelse och vad det betyder för dig! Vi har haft många besök i våra kyrkor, på 
livesändningarna, på kyrkogårdarna, på påskpromenaden och på Påsk online under Stilla veck-
an. Vi är så tacksamma att vi har kunna möta så många människor på så många olika sätt un-
der påsken. Reflektionerna i ord och ton finns fortfarande att se på vår youtube-kanal eller på 
hemsidan.  
 

Under mars månad träffades vår digitala bokklubb 
Libro clava för att samtala om boken de läst, Den 
som hittar sin plats tar ingen annans av Tomas Sjödin. Det 
blev spännande samtal där de flesta av de 22 som läst 
boken fanns med. Det var så inspirerande att man genast 
talade om att fortsätta bokklubben. Håll utkik för mer 
information om fortsättningen!  

Våra Kaffe på kyrkogårdarna är mycket populära och det är härligt! Vi är glada att kunna 
erbjuda coronasäkrad gemenskap. Efter påsk är det nya tider som gäller:
Väsby kyrka - måndagar kl 14.00-16.00
Jonstorps kyrka - tisdagar kl 14.00-16.00
Vikens kapell - onsdagar kl 10.00-12.00 
 
I Stilla veckan kom det nya numret av Från vatten till vin i brev-
lådorna i pastoratet. Temat denna gång är Varsamhet, något som 
är viktigt för oss alla att fundera kring. Vi möter konstnären Victo-
ria Curling-Eriksson i ett personligt porträtt och möter även några 
personer som är engagerade på olika sätt i pastoratet. Och mycket 
mer! Om du inte fått numret i brevlådan finns det att hämta i våra 
kyrkor eller kan man läsa det på vår hemsida. 
 
 
Du har väl inte missat vår digitala samtalsserie Voca 21? En gång i månaden kommer ett nytt 
avsnitt där kyrkoherde Stina Hagman sitter ner med en medarbetare för att prata om kyrkans 

Notera att länkarna i detta dokument inte är 
länkade som de är i Nyhetsbrevet som skickas 
ut. Alla information finns på hemsidan.



roll i samhället och om hur de finns till för människor utifrån sina olika roller. Hittills har vi träf-
fat diakon Annika E Olshov och barnledare Jenny Fägerstrand. Den 12 april får vi möta präst  
Roland Alm. Du hittar avsnitten på hemsidan. 
 
Detta här och mycket mer händer i Kulla pastorat! Varje dag 
arbetar vi för att kunna möta dig på allra bästa sätt i dessa tider. 
 
Du hittar all information om vår verksamhet på vår hemsida. 
Du ladda ner de olika månadsaffischerna med var enskild kyrkas program. 
Tipsa gärna om att man anmäler sig till Nyhetsbrevet på hemsidan. 
 
Hälsningar från alla medarbetare genom 
Helena Eriksson, kommunikatör 
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