
 
                                Välkommen till nyhetsbrevet från Kulla pastorat

Restriktionerna har släppt för dem som är vaccinerade och vi har hela 59 verksamheter 
igång förutom gudstjänster, konserter eller specialevenemang! Det låter väl härligt - på 
hemsidan kan man läsa om allt som händer! 

Under tacksägelsesöndagen var våra kyrkor vackert dekorerade. I Väsby hade Syföreningens 
deltagare tillsammans med diakoniassistent Lotta Arnelin gjort en girlang till altarringen och i Far-
hult välkomnade man dem som döpts under året som gått för att hämta sin dopdroppe. 

Nu till helgen, den 31 oktober, drar Levande möten igång igen. Denna gång möter journalisten och 
sångaren Tomas Andersson Wij prästen och skribenten Ludvig Lindelöf. Samtalet börjar kl 18.30 
och är konstnadsfritt. Det går inte att boka platser men insläppet i kyrkan öppnar kl 17.30. Varmt 
välkommen till Vikens kyrka!

Allhelgonahelgen närmar sig och vi förbereder våra kyrkor och kyrkogårdar. Allhelgonahelgen är 
numera den helg som drar flest människor till kyrkan och därför har vi öppna kyrkor under helgen, 
vi serverar kaffe på kyrkogårdarna och vi inbjuder till musikandakter. På lördagen den 6 november 
äger minnesgudstjänster rum i Farhults, Jonstorps, Vikens och Väsby kyrkor. Se hemsidan för 
medverkande. Se affich nedan.

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



Den 14 november är det dags för nomineringsmöte av kandidater till de olika 
församlingsråden, man kan kalla det församlingens styrelse. Detta sker i respektive kyrka 
- Jonstorp, Viken och Väsby efter gudstjänst/mässa den 14 november. Alla som är röstbe-
rättigade i församlingen kan nominera kandidater. Det nya kyrkofullmäktige sammanträder 
sedan den 2 december för att förrätta de olika valen. Läs mer om hur allt detta går till på 
hemsidan. 

Om det är så att man inte har möjlighet att komma till kyrkan för att hämta våra månads-
blad går det bra att få dem hemskickade. I kyrkorna kan man skriva upp sig för detta, det 
går bra att ringa vår expedition för att hamna på listan och det går bra att svara på detta 
mail med namn och adress så skriver vi upp er. Är man i kyrkan och kan ta ett där uppskat-
tar vi om man gör det så skickar vi till dem som inte har möjlighet att kommat till kyrkan. 

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 november 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
---------------------------------------------------------------------------
--
Kulla pastorat – S:t Andreas väg 40, 263 57 Höganäs
Telefon: 042-36 06 50 Epost: kulla.pastorat@svenskakyrkan.se
Expeditionens telefontider: måndag – fredag 9.00-12.00 samt 13.00-15.00
kulla.pastorat@svenskakyrkan.se

Allhelgonaaffischen finns nedan
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KULLA PASTORAT

AllhelgonahelgenAllhelgonahelgen

Farhults kyrka 
Öppen kyrka 13.00-15.00 
Stilla musik 13.00-13.20
Kaffe 13.30-15.00

Jonstorps kyrka 
Öppen kyrka 10.00-15.00
Kaffe 10.00-14.30
Stilla musik 14.40-15.00

   

Lördagen 6 novemberLördagen 6 november

Väsby kyrka 
Minnesgudstjänst 18.00
Kaffe vid kapellet 10.00-16.00

Fredag 5 novemberFredag 5 november

Väsby kyrka 
Kaffe vid kapellet 10.00-16.00
Musik i allhelgonatid 18.00

Vikens kyrka 
Kaffe vid kapellet 10.00-17.00

Farhults kyrka 
Minnesgudstjänst 16.00

Jonstorps kyrka 
Minnesgudstjänst 18.00

Vikens kyrka 
Minnesgudstjänst 16.00
Kaffe vid kapellet 10.00-15.00

Söndagen 7 novemberSöndagen 7 november

          Lebergets kyrka     Väsby kyrka 
          Mässa 10.00                             Gudstjänst 17.00


