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HÖGANÄS

4/8 10.00 Högmässa B Cervin, 
J Ljungström

6/8 14-16 Sommarcafé

7/8 14.00 Sångandakt på Brorsbacke

BRUNNBY 

3/8 18.00 Helgmålsbön

4/8 10.00 Högmässa Lars Dahlström, 
Olle Cervin, 
kyrkkaffe

15/7 - 
4/8

Vägkyrka Brunnby
mån-fre 10.00-17.00,
sön 13.00-17.00 andakt 13.30,
visning av tornet sön 13.00 JONSTORP

fre ons 08.00 Laudes/morgonbön

1/8 18.30 Andrum T Bjerle
A-L Andersson

4/8 10.00 Mässa T Bjerle, E Stoll

6/8 14.00 Drop-in café Frågesport

7/8 09.00 Föräldra/barngrupp

VIKEN 
4/8 11.00 Mässa M Ivarsson, 

Nathalie Nygren

LERBERGET

4/8 10.00 Gudstjänst R Alm,
M B Wilhelmsson

6/8 19.00 Sommarkväll i kyrkan kör, 
solister, musiker, J Engström, 
M B Wilhelmsson, R Alm, 
glasscafé, var med och sjung 
i kvällens kör samling kl 
17.30, anmmäl till kör krävs

VÄSBY 
4/8 17.00 Stilla mässa T Bjerle, 

M B Wilhelmsson

7/8 14.00 Musikandakt Väsbyhemmet, 
M Ivarsson, E Stoll

ARILDS KAPELL 

2/8 20.00 Veckomässa C-A Aurelius

4/8 20.00 Sommarandakt C-A Aurelius

Söndagens tema: Jesu förhärligad - legitimerad
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Att vara pastorsadjunkt är nödvändigt och 
viktigt. Efter utbildningen och när man är 
vigd till präst placeras man i ett pastorat 
eller i en församling för att under ett års tid 
få se och lära. Man har en handledare och 
under varsamma former får man i egen takt 
komma in i arbetet. Med stöd får man börja 
döpa, viga, begrava, predika och mycket 
mer.  Efterhand som man blir kommer in i 
arbetet, desto mer ansvar få man. Efter ett 
år är man redo att ge sig ut på egen hand. 

Tova Mortensen är sedan några veckor 
tillbaka pastorsadjunkt i Kulla pastorat. 
Hon prästvigdes i mitten av juni i Lunds 
domkyrka efter att ha studerat både i 
Göteborg och i Lund. Men att läsa till präst 
var inte en självklarhet. 

- Jag  gick och  konfirmerade mig 
eftersom mina kompisar gjorde det. Efter 
konfirmationen fortsatte mina vänner att 
träffas i kyrkan och eftersom jag ville vara 
med dem följde jag med. 

Allvaret börjar
Tova ler åt minnet och fortsätter: 

- Efter ett tag väcktes något i mig och jag 
ville verkligen vara i kyrkan. Det ledde till 
att jag gick med i kyrkans dansgrupp och 
senare blev ungdomsledare. 

Tova trivdes i kyrkan och kände att inga 
frågor var för dumma och hon kunde 
vara precis den hon är. När hon blev 
ungdomsledare fick hon lagom med ansvar 
och fick i sin takt växa in i ledarskapet. 
Kyrkan blev en viktig plats för Tova och 
efter gymnasiet valde hon att gå Svenska 
kyrkans grundkurs med tanken på att senare 
läsa till församlingspedagog. 

Efter grundkursen fick hon en tjänst som 
fritidsledare i Martin Luthers församling 
i Halmstad. Här började tankarna om att 
istället läsa till präst väckas till liv. 
- Prästkallelsen var något jag reflekterade 
över länge och jag behövde en knuff för att 
våga, säger Tova och skrattat till. Kallelsen 

kom smygande och en präst jag arbetade 
med var den som fick mig att till sist ta klivet. 

Nu är hon alltså vigd och allvaret har 
börjat under överseende av kyrkoherde 
Stina Hagman. Tova kommer att synas i 
hela pastoratet men har sitt kontor i Vikens 
prästgård. Ett spännande år börjar.

Välkommen Tova! 
                                         
              Text och foto:  Helena Eriksson             


