
Välkommen till nyhetsbrevet från Kulla pastorat! 

Under juli månad har vi kunna välkomna till gudstjänster och mässor igen och det gör oss 
mycket glada! Vi har dessutom kunnat öka på maxantalet i mitten av juli igen - härligt! Vi fort-
sätter att hålla kyrkorna öppna både före och efter gudstjänsterna/mässorna i alla våra kyrkor 
för dem som vill komma dit en stund i ensamhet eller prata med präst, musiker eller 
vaktmästare. 

Under juni och juli har vi bjudit in till Sommarcafé i prästgården i Väsby och det har verkligen 
blivit en succé! Många kommer för att fika och för att umgås, även barnfamiljer har hittat dig. 
Även i Jonstorp har vi fortsatt att servera kaffe på kyrkogården under sommaren och det är 
minst lika populärt nu som under terminerna! Nu övergår sommarcaféet i Väsby till Kaffe på 
kyrkogården - måndagar kl 14.00-16.00 och i Jonstorp fortsätter vi på tisdagar kl 14.00-
16.00. Välkommen!

Vi arbetar för fullt med nästa nummer av magasinet Från vatten till vin som 
kommer ut i slutet av månaden. Det är ett intressant nummer med ett spän-
nande tema Valfrihet. Vi har en gästkrönikör och valet står i fokus men det 
finns en hel del intressant inför hösten också. Om du bor i pastoratet kommer 
magasinet i din brevlåda, om du bor någon annanstans finns det att hämta i 
våra kyrkor. 

                     
Den gamla vaktmästarbostaden i Farhult genomgår en renovering. Våra medarbetare i Far-
hult-Jonstorp kommer att ha sina kontor där istället för i prästgården som ska säljas framöver. 
Arbetet går framåt och vi ser en vacker byggnad växa fram.  

                 

Kyrkovalet närmar sig med stormsteg. Varje vecka informerar vi om valet med film, ord och 
bild på våra sociala medier, Facebook och Instagram, samt att all information finns på vår 
hemsida också. De frivilliga som ska arbeta under valet på något sätt genomgår nu olika kurser 
för att vara uppdaterade med regler och ordning så allt kommer att gå rätt till. 

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



Detta och mycket mer händer i Kulla pastorat! Varje dag arbetar vi för att kunna möta dig på 
allra bästa sätt.

De nya månadsaffischerna för juli månad finns att hämta på hemsidan.
Du hittar all information om vår verksamhet på vår hemsida.
Tipsa gärna om att man anmäler sig till Nyhetsbrevet på hemsidan.

Hälsningar från alla medarbetare genom
Helena Eriksson, kommunikatör
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