
Välkommen till Nyhetsbrevet maj!

Våren har kommit och det är full fart ute på våra kyrkogårdar. Inför påsken planterade man 
350 påskliljor och 450 penséer och många andra vackra växter, buskar och träd börjar slå ut i 
fina färger. Ta gärna en promenad genom någon av våra kyrkogårdar och se allt det vackra spira.  
 
Vi är mycket tacksamma över att det blev möjligt att fort-
sätta våra träffar med konfirmanderna under våren. Under 
maj månad kommer 39 ungdomar konfirmeras i våra olika 
församlingar. Vi kommer att live-sända dem eftersom vi inte 
kan vara mer än åtta besökare per gudstjänst. Kreativiteten 
är stor och varje grupp är indelade i flera olika gudstjänster. 
Dessutom har vi 27 ungdomar som inväntar att få sätta 
igång med sin läsning i sommargrupperna! Och den 18 maj 
öppnar vi anmälan till nästa läsårs konfirmationsläsning! Läs om våra olika grupper här. 
 
Kyrkofullmäktige har haft möte digitalt. Man fattade beslut om bokslut och årsredovisning  
och de förtroendevalda blev informerade av kamrer Eva-Maire Nilsson och Kyrkoherde Stina 
Hagman om läget i Kulla pastorat.  
 
Våra kyrkomusiker har börjat på ett gediget och stort 
projekt - nämligen att spela in psalmerna i psalmboken! 
Med jämna mellanrum, ungefär en gång i veckan, lägger vi 
upp en ny psalm på vår hemsida. Ta gärna för vana att gå in 
och lyssna och se de vackra bilderna då och då.  
 
En psalm, en visa och ett pianostycke - välkommen 
med på ett digitalt samtal kring text och musik den 20 maj 
kl 18.00-19.00. Kyrkomusiker Anna-Lena Andersson och 
präst Roland Alm medverkar och det är till någon av dem man anmäler sig och får en länk. Veck-
an efter, den 27 maj kl 18.30 kan man lyssna till musik under Öppen kyrka i Farhults kyrka - 
Vårtoner i aftonen. För de som vill blir det som en uppföljning till förra veckans digitala samtal. 
För de som inte var med där - välkommen att lyssna på vacker musik! Som vanligt är vi max 8 
besökare i kyrkan samtidigt. 
Anna-Lena - anna-lena.a.andersson@svenskakyrkan.se - 042-683 80 
Roland Alm - roland.alm@svenskakyrkan.se - 042- 685 41 
 

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



 Häromdagen satte sig kyrkoherde Stina Hagman ner på 
ena sidan skärmen med organist Karin  Johansson på andra 
sidan, för att spela in det sista avsnittet av Voca 21 för 
den här gången. Det blev ett samtal om, bland annat, vad 
en organist gör och om musikens funktion hos människor. 
Avsnittet släpps på hemsidan på måndag den 10 maj. Här 
hittar man även de föregående avsnitten.  
 

De nya månadsaffischerna finns att hämta på hemsidan. Om nya riktlinjer kommer från 
Folkhälsomyndigheten under månaden, uppdaterar vi våra affischer med information om hur 
verksamheten och gudstjänsterna påverkas. Följ hos gärna på Facebook och Instagram för 
att hålla dig uppdaterad! 
 
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. 
Tipsa gärna om att man anmäler sig till Nyhetsbrevet på hemsidan. 
 
Hälsningar från alla medarbetare genom 
Helena Eriksson, kommunikatör 
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