
 
                                Välkommen till nyhetsbrevet från Kulla pastorat

Imorgon släpper Sverige alla restriktioner för dem som är vaccinerade. För Kulla pastorats del 
betyder det att vi inte längre har några maxantal i våra kyrkor och lokaler. Vår verksamhet är 
tillbaka ”som vanligt”. Men vi kommer att fortsätta att uppmana till att man tvättar händerna 
och stannar hemma vid symtom. Vi har köpt in dispensers där man automatiskt får handsprit 
direkt i handen och placerat i kyrkorna. Det har funnit i Vikens kyrka ett tag och nu skaffar vi 
efterhand dem även till övriga kyrkor också så vi slipper ha pumpflaskor stående vid ingångarna. 
Allt för att göra det lättare för människor att fortsätta vara försiktiga. 

Under september månad har vi kommit igång med vår verksamhet. Barn- och ungdomar-
na är igång på de flesta ställen och vi medarbetare är så glada att äntligen få träffas igen! Även 
körerna är igång och så även olika träffpunkter på både dag- som kvällstid; Soppluncher, 
Tisdagsträffen, Middagsbön, Bibelsamtal, Andrum, Växtkraft, Lekamannakåren och 
mycket mer.  All information finns på hemsidan, det finns också foldrar med information att 
hämta i kyrkorna. 

Jakobs källa i Farhult-Jonstorps församling och Café Lerberget är numera en del av RPG i Kullabygden 
och har träffar i Klockaregården och Lerbergets kyrkan men även i S:t Mikaels kyrka i Ängelholm samt 
ELMs missionshus i Ingelsträde. Här möts vi över en kopp kaffe och något gott samtidigt som vi får ta 
del av ett program. Träffarna äger rum på onsdagar med jämna mellanrum kl 14.00-16.00. Programmet 
finns på Farhult-Jonstorps sida på hemsida och även på Lerbergets sida.

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



Vi har också genomfört Kyrkovalet och det gick bra! Vi är så tacksamma för alla som valt att 
vara del av processen genom att arbeta i de olika lokalerna men även för alla som valde att 
rösta. Det finns ett preliminär-resultat och just nu räknas alla röster på stiftet och vi får vänta 
lite till innan vi har det slutgiltiga resultatet. På denna länk kan man följa hur rösträkningen går. 

I förra veckan bjöd förtroendevald Knut Göransson och hans 
fru Annette, en av medarbetarna i pastoratet, de anställda på 
en härlig ”grillegris” till lunch med potatissallad, sallad och 
äppelmos. Knut satt vid grillen från tidig morgon och resultatet 
blev något utöver det vanliga! Inte blev det sämre av att väd-
ret visade sig från sin bästa sida och vi kunde äta utomhus. Att 
vi medarbetare kan träffas igen gör en väldigt stor skillnad för 
oss alla och det kommer naturligtvis alla vi möter till gagn!

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 september 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
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