
Välkommen till Kulla pastorats Nyhetsbrev som kommer ut med jämna mellanrum. Här får du veta vad 
som hänt i pastoratet och du får även information om vad som är på gång. 

Det här har hänt: 
I december månad spelade vi in filmer av olika slag som nu finns på vår hemsida. Det är bland annat 
en film om Väsbys nya krubba där man får träffa konstnärerna som skapat de fina delarna. Det finns 
också en film om den allra första julen från Lerbergets kyrka, en luciakonsert från Vikens kyrka och 
en julkonsert från Jonstorps kyrka. Vi spelade också in gudstjänster till julafton och juldagen. Väldigt 
många människor har sett dessa filmer och det är så roligt att många varit intresserade! Du hittar alla 
filmer här. 

Sedan den första advent, då vi endast kan samlas högst åtta besökare samtidigt i våra kyrkor, har vi 
öppnat upp våra kyrkor flera gånger i veckan (förutom vanliga öppettider) då kyrkorna är bemannade 
med präster, diakoner, kyrkomusiker och vaktmästare. Vi är väldigt glada att så många kommer till 
våra kyrkor varje vecka! Vi sänder också  gudstjänster live från Lerbergets kyrka varje söndag. Alla 
tider finns i kalendern på hemsidan, klicka här. 

 Medarbetarna i pastoratet har haft en kick-off digitalt då vi blev inspirerade av Jonas Eek, opinons-
chef på Kyrkans tidning, och Ronny Kvist, hälsocoach. Det var tydligt att medarbetarna tyckte det 
var roligt att ses igen. Många arbetar hemifrån nu och därmed ses vi inte så ofta.

 

Detta är på gång: 
Vi startar en digital bokklubb, Libro clava! Välkommen att anmäla dig på hemsidan så skickar vi hem 
boken ”Den som finner sin plats tar ingen annans” av Tomas Sjödin. Vi läser den under några veckor, 
sedan samlas vi på Zoom för att diskutera boken. Visst låter det roligt! Du kan läsa mer om bokklub-
ben här. 

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



Och inte nog med det, den 15 februari är det premiär för Voca 21 
- en samtalsserie på nätet. Varje samtal varar i 21 minuter och det 
är vår kyrkoherde Stina Hagman som träffar några av våra med-
arbetare, en varje gång, för ett samtal om kyrkan både lokalt och 
globalt. Du hittar mer information och även själva samtalen på vår 
hemsida, klicka här: 

Våra medarbetare jobbar vidare på annat sätt än vanligt. Kreativi-
teten är stor för att kunna hålla verksamhet igång digitalt och på 
annat sätt. Exempelvis har vi börjat med Bibelsamtal på Zoom i 
Farhult-Jonstorps
församling samtidigt som kaffeserveringen på våra kyrkogårdar 
fortsätter. Likaväl kan man alltid ringa våra medarbetare för att ta 

en promenad. Olika barngrupper får uppdrag att utföra hemma och vi håller kontakten digitalt. Konfir-
manderna har setts digitalt men börjar så smått att mötas upp i mindre grupper.

Vi har ständigt en dialog i vårt arbetslag om hur och när vi kan kunna öppna upp mer för våra barn och 
ungdomar, det viktigaste är att vi kan göra det på ett säkert sätt. 

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

 
Kulla pastorat – S:t Andreas väg 40, 263 57 Höganäs
Expeditionens telefontider: måndag – fredag 9.00-12.00 samt 13.00-15.00
Kulla.pastorat@svenskakyrkan.se




