
Välkommen till nyhetsbrevet från Kulla pastorat! 
 

Under maj månad har vi firat hela åtta konfirmationsguds-
tjänster som alla sändes live för anhöriga då vi följer de 
restriktioner som gäller. Det blev åtta festgudstjänster där 
ungdomarna sa sina JA högt och tydligt. Vi har fått många 
uppskattande meddelande från människor som sett guds-
tjänsterna, både i Sverige och utomlands, och man är väldigt 
tacksam över att man kunnat följa dessa stora ögonblick. Som 
vi tidigare nämnt står man i startgroparna för att inleda som-
marläsningen med ytterligare 27 konfirmander i Vikens för-
samling.   

Det byggs en del i pastoratet! I Väsby är den nya stora alta-
nen i Prästgården färdig. Här ser vi framemot härliga bjudningar 
och även konserter i framtiden. Bikupan, också i Väsby, närmar 
sig färdig. Här har man slagit ner väggar och skapat ett större 
rum som blir bra till samtal och möten. Man har också renoverat 
toaletten och flyttat Prästgårdens tvättstuga in dit. I Farhult är 
renovationerna av vaktmästarbostaden i full gång. Medarbetar-
na, som idag sitter i prästgården, kommer att få sina arbetsrum 
och möteslokal här istället. Man har kommit en bra bit på väg 
men det är en hel del kvar att göra. 

Den 1 juni närmar sig och därmed även lättnaderna i restriktionerna. Det innebär att 
vi firar gudstjänst och mässa i alla våra kyrkor, i Lerbergets kyrka kan man välja på att vara på 
plats eller följa gudstjänsten på kyrkans Facebook-sida (inget konto behövs). En nyhet är att vi 
fortsätter att ha Öppen kyrka på söndagarna - det har varit väldigt uppskattat! Det betyder att 
man kan komma till kyrkan innan och/eller efter gudstjänsten för att tända ljus, finna stillheten 
eller för att prata med präst/diakon och musiker som finns på plats. 

Tiderna som gäller är: 
Farhult-Jonstorp gudstjänst/mässa kl 10.00 öppen kyrka kl 9.30-11.00
Lerbergets kyrka gudstjänst/mässa kl 10.00 öppen kyrka kl 9.30-12.00
Vikens kyrka gudstjänst/mässa kl 11.00 öppen kyrka kl 10.00-12.00
Väsby kyrka gudstjänst/mässa kl 17.00 öppen kyrka kl 16.30-18.30

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



Vi erbjuder även, efter gudstjänsterna, en enkel kopp kaffe och gemenskap utanför kyrkorna. 
Se hemsidan för mer information. Följ hos gärna på Facebook och Instagram för att hålla dig 
uppdaterad!

Utekyrkan i Viken står i blom. Denna oas har blivit mycket om-
tyckt och vi påminner om att man kan boka dop och bröllop i vår 
utekyrka. Titta gärna förbi, sitt ner en stund och finn lugnet. Utekyr-
kan ligger till höger om Prästgården och är alltid öppen. Välkommen! 

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

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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