
Hej och välkommen till Kulla pastorats andra Nyhetsbrev! Här berättar vi om saker som hänt den 
senaste tiden och om vad som är på gång:

Vi körde igång Voca 21, vår digitala samtalsserie, under februari. Kyrkoherde Stina Hagman samtalade 
med diakon Annika E Olshov och redan har avsnittet setts över 100 gånger. Nästa avsnitt, där 
Stina samtalar med barnledare Jenny Fägerstrand, spelas in nästa vecka och släpps på hemsidan den 
15 mars.  

Vi har också kunnat köra igång konfirmationsträffarna fysiskt i församlingarna. Med 
kreativitet och färre antal konfirmander åt gången har vi kunna träffas och ge konfirmanderna 
den viktiga undervisning som de önskar. Enligt restriktionerna kommer vi att ha flera 
konfirmationsgudstjänster. Vi tar inga beslut just nu hur de ska gå till utan är flexibla i fall 
restriktionerna ändras. 

 
Expeditionen i Väsby är bemannad varje dag. Vi som arbetar i 
förvaltningen turas om att vara på plats för att ta hand om upp-
gifter som kräver att vi är i Väsby men i övrigt arbetar vi 
hemifrån för att undvika smitta. Vi som arbetar i förvaltningen är 
kamrer Eva-Marie Nilsson, kommunikatör Helena Eriksson samt 
ekonomiassisterna Maria Brolin Boshag och Bodil Eriksson. 
 

Vi har förlängt våra torsdagsandakter och kallar dem nu Inför söndagen i ord och ton och vi 
spelar in i samtliga våra kyrkor. De innehåller fler moment ur en traditionell gudstjänst och även 
mer musik än tidigare. De kommer ut på hemsidan och i sociala medier som vanligt på 
torsdagarna. 
 
 
 

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



Vår digitala bokklubb, Libra Clava, har satt igång! Hela 22 deltagare läser just nu boken 
hemma och om några veckor ses man digitalt för att diskutera boken.

Snart är det påsk och vi förbereder den efter de restriktioner som gäller just nu men vi är flexibla 
och kan ställa om omedelbart om det blir några ändringar. Redan nu finns påskprogrammet inlagt 
i vår kalender på hemsidan. Det blir passionsandakter och gudstjänster digitalt från Lerberget och 
våra kyrkor kommer att vara bemannade och öppna under påskdagarna. Vi spelar i dagarna också 
in reflektioner och musik som sänds på Skärtorsdagen, Långfredagen och Påskdagen – det blir inte 
traditionella gudstjänster utan något lite annorlunda. Under Stilla veckan lägger vi även ut musik, som 
även det, kommer att finnas på hemsidan och i sociala medier att stilla sig kring.  
 
Vikens församling bjuder in till en Påskpromenad på påskdagen, 
den 4/4, mellan kl 10.00-13.00. Svara på kluriga frågor, fika och 
vinn fina priser! Priset är vuxna 40 kr - barn 20 kr, och man startar i 
kyrkan. Pengarna går till Act Svenska kyrkans internationella arbete. 
 
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. 
Du ladda ner de olika månadsaffischerna med var enskild kyrkas program. 
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 
Expeditionens telefontider: måndag – fredag 9.00-12.00 samt 13.00-15.00 
kulla.pastorat@svenskakyrkan.se




