
Välkommen till nyhetsbrevet från Kulla pastorat! 
 
Vi är kommen en bra bit in i sommaren och arbetet i Kulla pastorat fortgår! Öppen förskola i 
Lerbergets kyrka har träffats utomhus, varje måndag är det Sommarcafé på den nya stora alta-
nen vid Väsby prästgård och man ses på kyrkogården i Jonstorp för kaffe och gemenskap 
varje tisdag. 

                       

Musik i sommartid är igång med konserter varje vecka, ibland till och med två konserter i 
veckan. Det är Kulla kyrkomusiker som håller i trådarna som vanligt och ett gediget program 
med konserter i olika genres är planerade. Foldrarna med programmet finns i våra kyrkor och det 
finns också på hemsidan. 

Under några veckor bjuder vi även in till mässa i Vikens kapell. Två torsdagar återstår - den 8 
och 15 juli. Välkommen kl 18.00! 

I början av juni samlades alla medarbetare i Kulla 
pastorat till vår årliga ”utflykt”. För andra året i rad 
kunde vi inte åka iväg utan vi samlades i Väsby till 
en dag som arrangerades av vaktmästarna. Under 
stim, stoj och skratt gick vi runt bland olika statio-
ner där man fick veta mer om historiska saker, om 
blommor kring gravarna, om vår solcellspark, om 
våra bikupor och vi fick prova på att köra grävsko-
pa, elbil, åkgräsklippare och använda power tools! 
Mellan varje station var det en tipsrunda med kluri-
ga frågor som fick oss att fundera högt och ljudligt. 
Vi serverades en ypperligt god och stilig lunch som 
avnjöts med stor glädje. Dagen avslutades med en 
andakt och vi lämnade vår personaldag med sto-
ra leenden. Det var härligt att alla i vårt arbetslag 
kunde samlas, utomhus, innan semestrarna började.

På söndag, den 10 juli, konfirmeras våra sommarkonfirmander i Vikens kyrka! Under tre in-
tensiva veckor har 24 ungdomar träffats för att fundera kring livets stora frågor. Det har varit 
härliga veckor där vi har fått lära känna dessa fantastiska ungdomar och vi ber nu om härliga 
konfirmationsgudstjänster! 

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



Höstens kyrkoval närmar sig också. I mitten av juni lanserade vi kyrkovalet i pastoratet. På 
vår hemsida finns all information som behövs inför ditt val; hur det går till, var man röstar 
och mycket annat. Man kan också läsa om de nomineringsgrupper som ställer upp i valet till 
kyrkofullmäktige. På våra sociala medier, Facebook och Instagram, lägger vi upp filmer varje 
tisdag fram till valet. Dels har vi vår härliga film The movie som gjordes till förra kyrkova-
let - en film som har haft över 400 000 visningar hittills, dels har vi gjort fem nya filmer som 
påminner oss
om kyrkans roll och betydelse. Vi presenterar även olika personer som finns med som förtro-
endevalda i pastoratet  - det är riktigt roligt att lära känna dem lite närmare! 

                                                             
Vi fortsätter också med våra andakter som kommer ut på torsdagarna. Nu under sommaren är 
de något kortare och lite enklare men innehåller både ord på vägen och vacker musik. Ta gärna 
tillfället i akt och stanna upp en stund.

Folkhälsomyndigheten har kommit med nya restriktioner. Den innebär för vår del att  i våra 
kyrkor är varannan bänk är öppen. Man kan sitta ett sällskap (max 4 stycken) per bänk och då 
rymmer kyrkan X antal personer. Kommer man ensam eller två är det en meter mellan perso-
ner eller par som gäller. Det betyder att maxantal i kyrkorna är: 
Farhult - 48, Jonstorp - 62, Lerberget - 100, Viken - 70 och Väsby - 88 
Vi är noggranna med att fortsätta agera klokt genom att hålla avstånd och undvika trängsel.

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

De nya månadsaffischerna 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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