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Ky r k o h e rd e.
Stina Hagman

Den eviga frågan ljuder genom 
historien och den aktualiseras i våra 
egna liv då och då beroende av vad 
livet kommer oss till mötes med och 
var i livet vi befinner oss. Någon har 
sagt att livet varken är rättvist eller 
orättvist, utan att det bara är till det 
inte är längre, och det kan kännas som 
ett avlastande budskap. 

Vi föds in i världen som värnlösa 
knyten och vi har olika förutsättningar 
att hantera de livsvillkor som blir 

Vad är 
meningen 
med livet?
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förutsättningar på ett sådant sätt 
att de inte blir en belastning utan en 
tillgång. Att ta ansvar för det som blev 
och sakta inse att det finns en oerhörd 
möjlighet till förändring i var och en 
av oss. När vi delar det med varandra, 
när vi vågar öppna upp om både det 
som trasar sönder och det som är helt, 
då jublar livet och vi kan närma oss 
den där meningsfullheten vi längtar 
efter. All världens vatten blir i samma 
sekund till vin. 

Kulla pastorats nya magasin heter 
Från vatten till vin och vill utmana 
oss att ta livet på allvar och kanske 
försöka vara lite mer uppmärksamma 
på i vilka situationer och i vilka 
sammanhang som vi faktiskt kan bidra 
till förändring, öppenhet och delande. 
Både i vårt eget liv men också i andras. 
På så sätt kan kyrkan få vara en 
plats där sårbarheten får samsas med 
kraften, tårarna med skrattet och det 
värnlösa med omfamnandet. 

Välkommen att dela vår längtan efter 
att få vara med att göra vatten till vin.

våra. Trots att vi är många och 
olika finns allra djupast inne i oss en 
längtan vi alla delar, en längtan efter 
meningsfullhet och att kunna vara 
delaktiga i livets utmaningar. Frågan är 
hur man gör för att nå dit. 

Ett svar på den eviga frågan om livets 
mening kan vara att försöka göra 
vatten till vin. Metaforen är gammal 
och härstammar från bibelns tid och 
en berättelse om när Jesus, som sitt 
allra första under efter att han fått sitt 
uppdrag att förkroppsliga kärleken på 
jorden, till allas förtjusning förvandlar 
vatten till vin på en bröllopsfest. 

För mig är metaforen applicerbar på 
de allra flesta områden i våra egna 
liv och berättar för oss om att vi 
har möjlighet att ta hand om våra 
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LITE AV VARJE

Musik i mitt öra

    dvent är snart här och med 
den - härlig musik. Pastoratet 
erbjuder konserter i: 

Farhult-Jonstorp
21 december kl 16.00
Kyrkokören 

Lerbergets kyrka
26 december kl 16.00 och 18.30
Kyrkans alla körer, solister, 
instrumentalister

Vikens kyrka
8 december kl 17.00 
Laudate, barockensemble, solister, 
instrumentalister
11 december kl 17.00 och 19.00
Lucia i kyrkan, alla barn- och 
ungdomskörer
6 januari kl 17.00
Sånger i vintertid, Nathalie 
Nygren, Matilda Nordberg, 
Karin Johansson

Väsby kyrka
14 december kl 17.00
Old Singers
5 januari kl 17.00
Sånger i vintertid, Nathalie 
Nygren, Matilda Nordberg, 
Karin Johansson

Elsa-Kerstin Norberg 
som efter jul går i 
pension efter 33 år i 
pastoratet

Hur känns det?
Jag började arbeta i 
Jonstorps församling 1986 
med barntimmar, miniorer 
och öppen förskola. Sedan 
arbetade jag ett par år i 
Viken som värdinna och 
barnledare för att 1996 
börja som diakoniassistent i 
Väsby. Efter 33 år känns det 
väldigt skönt att få avsluta 
denna period i livet.  

Vad kommer du att 
sakna mest?
Den största saknaden 
blir naturligtvis alla 
arbetskamrater. Men också 
alla samtal och möten med 
människor i olika åldrar. 
Att ständigt få nya insikter 
genom andra människor. 

Vi önskar dig lycka till! 

A

Hallå där!
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LITE AV VARJE

Visste du att....
... vi har 110 konfirmander detta 
läsår? De läser i olika grup-
per med olika inriktning, vissa 
på sommaren och vissa under 
terminen. 

... Jonstorps kyrka är under 
renovering och tillbyggnad? 
Kyrkan stängde den 1 septem-
ber och kommer vara stängd 
till ungefär advent 2020. Den 
renoveras på insidan och man 
bygger till toalett och pentry. 

... i stort sett alla barngrupper i 
pastoratet är fulla? Vissa grup-
per blev fulla på ett par timmar 
efter att anmälan öppnade! I 
Viken finns det hela 81 barn 
och ungdomar i körerna men 
där finns det plats för fler! För 
att hålla koll på verksamheten, 
följ oss på Facebook och 
Instagram!! 

Vill du ha mer?
Du håller det allra första numret av 
Kulla pastorats magasin i din hand!  
Den kommer ut tre gånger per år 
och de två första numren, detta och 
det som kommer till påsk, får alla 
medlemmar i sin brevlåda. Därefter 
får man prenumerera kostnadsfritt 
om man vill fortsätta få magasinet. 

Om man inte vill ha magasinet 
i pappersformat kan man 
prenumerera på det digitalt eller 
läsa på hemsidan. 

Önskas någon prenumeration - 
kontakta Helena Eriksson: 
helena.c.eriksson@svenskakyrkan.se

   Julen är här
Under julen kommer alla våra 
kyrkor att fira gudstjänst på 
olika tider. Stämningsfull
musik, ord på vägen och en 
påminnelse om vad julen 
verkligen handlar om. Det 
handlar om närvaro.

          Välkommen!

 
Se vår hemsida för tider: 
kullapastorat.se

7



TEMA NÄRVARO



TEMA NÄRVARO



TEMA NÄRVARO

”Du kanske undrar vad detta är för någon 
byggnad och vad den gör där. På en ort 
nära dig står en supergammal byggnad 
med utkikstorn, med superergonomiska 
VIP-läktare, byggd av sten. Men kyrkan är 
inte stenen i huset utan människorna som 
finns här”. Så börjar den film som Kulla 
pastorat gjorde inför kyrkovalet 2016. En 
film som har fått enorm uppmärksamhet i 
hela landet och som det talas om än i dag. 
En film som provocerar men som visar vad 
Svenska kyrkan är idag. Är den vad du tror 
den är? 

Svenska kyrkan har genom historien alltid haft en stark 
folklig förankring. Det är kyrkan som har byggt upp 
stora delar av vårt samhälle; skola, sjukvård, äldrevård 
och mycket mer. Det fanns en tid då man ansåg att 
vara Lutheran var det samma som att vara svensk. 
Kyrkan genomsyrade samhället och man hade till och 
med husförhör då prästen kom för att kolla av att man 
kunde Martin Luthers ”Lilla katekesen”som var en 
samling av de viktigaste texterna i Kristendomsläran.

Under historien har vårt samhälle förändrats och med 
den även Svenska kyrkan. Kyrkan har fått förhålla sig 
till en mängd olika strömningar och paradigmskiften 
genom åren; naturvetenskapen, kampen för 
mänskliga rättigheter, slaveri och humanism. Under 
1900-talet hade samhället och kyrkan också ett gott 
självförtroende när det gällde förhållningsättet till 
vetenskap, ideologier, politik och filosofi. I och med 
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andra världskriget tappade man tron 
på sig själv och en ängslighet trädde 
in. Det blev svårt med rätt och fel 
och man blev istället frågande och 
tolkande. 

Svenska kyrkan hade hand om 
folkbokföringen fram till 1991 och 
nio år senare skildes kyrkan och 
staten. Ser man till vad som hände 
i samhället samtidigt är det inte så 
konstigt, det var då övrig avreglering 
av stora statliga giganter skedde; 
Posten, Bilprovningen, Televerket och 
många andra instanser skildes från 
staten. För kyrkan innebar det att man 
inte automatiskt blev medlem genom 
födseln utan genom dopet. Svenska 

kyrkan har alltså förändrats i takt med 
samhällets övriga och olika skeden. 

Det sägs att Sverige, tillsammans 
med Danmark, är världens mest 
sekulariserade land. Människan är helt 
enkelt inte lika religiös längre. Idag 
är det 19 % av svenska befolkningen 
som svarar ja på frågan om Gud finns. 
Det är en väldigt låg siffra om man ser 
till världen i stort. Man måste faktiskt 
ta sig till Nordkorea för att finna ett 
folkslag som är mer sekulariserade än 
vad svenskarna är. Men ställer man 
frågan Tror du på Gud svarar 40 % 
av befolkningen ja. Om frågan 
lyder Tror du på en livskraft eller 
ande svarar 53 % ja. Vi kanske inte 
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är så sekulariserade som vi tror? 
Gudstjänsterna besöks av 2 % vilket 
man lätt kan tänka är tidens anda. 
Men så är inte fallet. Om man tittar 
tillbaka historiskt ser man att 1915 
gick endast 5 % i kyrkan. Präster har 
dock i alla tider klagat på att det inte 
är fler som kommer till kyrkan.

Människor lämnar Svenska kyrkan 
i en takt som är högre än någonsin 
och 57 % av befolkningen är idag 
medlemmar. Det speglas även i 
samhället där man ser människor 
lämna olika organisationer och 
föreningar i allt högre takt, man vill 
inte vara medlem, man vill inte binda 
upp sig.

Man kan då fråga sig; vart är kyrkan 
på väg?

Kristendomen och bibeln har 
historiskt sett varit tolkningsram för 
livet och vad det är att vara människa. 
Kyrkan har haft monopol på den stora 
berättelsen och evangeliet. Kyrkan 
har inte längre ensamrätt på dessa 
frågor utan utbudet av livstolkande 
arenor exploderar; skönlitteratur, 
teater och filosofi. Men även Netflix 
och andra streamingtjänster med film 
och serier erbjuder olika föklarings- 
och tolkningsmodeller för oss. Det 
finns ett stort utbud av språk för 
livets djupdimensioner. Varför då gå 
till evangeliet? Man kan fråga sig om 
människor anser att kyrkan spelar 
någon roll i sina liv idag. 

Huvudfåran, som består av 75 % 
av befolkningen, lever såsom de är 
kristna. Man räknar tiden sedan 
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Jesu födelse, man har kristna namn, 
man döps, konfirmeras och gifter sig 
i kyrkan och vid livets slut begravs 
man i kyrkan. Man firar jul och påsk 
och agerar som lutheraner som har 
en oerhörd tillit till överheten och 
systemet. Man har ett lågintensivt 
engagemang som man tycker är svårt 
att sätta ord på. Är man ateist finns 
det ett ord för det. Är man pingstvän 
finns det ett ord för det. Men vilka ord 
använder huvudfåran för att beskriva 
sin livstolkning och livsttil? Att inte ha 
några ord skapar en känsla av att inte 
ha legitimitet. 

Martin Luther menade att det som 
räddar människor är Guds nåd, 
Gud allena, och i förlängningen av 
det växte folkkyrkotanken fram - 
att kyrkan är till för dem som bor 
och vistas inom ett visst geografiskt 
område (terrotialprincipen). Det gör 
att den breda teologiska övertygelsen 
är att alla får vara med och det betyder 
att kyrkan finns till för alla; kriminella, 
drogmissbrukare, rika, fattiga, stora 
och små. Svenska kyrkan i ett visst 
område ansvarar för människorna som 
bor där, oavsett vem de är. Därför har 

TEMA NÄRVARO

kyrkan verksamhet för alla åldrar, med 
olika inriktningar och man erbjuder 
möten och samtal när man önskar. 
Medlemmarna är med och bidrar till 
allt detta men alla är välkomna.  

”Du tror kanske att kyrkan har spelat 
ut sin roll, det tror inte vi. Med över 
2000 års erfarenhet tror vi att det finns 
fler kramar att dela ut i Kullabygden, 
fler tårar att torka, fler stora frågor 
att utforska, fler möten med Gud, 
varandra och dig själv. Fortfarande 
behövs hopp, frid, tro och kärlek och 
kyrkan har mer att ge.” 

Så slutar Kulla pastorats film. Gå 
gärna in på youtube.com och se den - 
Kulla pastorat The movie. Fundera på 
om vad kyrkan betyder för dig i din 
vardag, i ditt liv. Svenska kyrkan har 
ett enormt förtroende i samhället, har 
du också det förtroendet för kyrkan? 
Hur skulle det se ut om inga kyrktorn 
stack upp i var stads och bys profil.  

Skulle något fattas dig?

”Även Netflix 
erbjuder olika 
förklarings- och 
tolkningsmodeller 
för oss”
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”Föräldrarna 
möts på 
samma 
nivå”



PLATS FÖR BARN OCH FÖRÄLDRAR

Plats för 
barn och 
föräldrar

D

Det är en mötesplats där man är förälder 
och där ens bakgrund och yrke är 
sekundärt. Det är en plats där man kan 
bolla sin tankar om barnuppfostran men 
också en plats där man kan få andas ut. 

         en öppna barnverksamheten har funnits i Kulla 
pastorat i över 30 år. Under alla år har den varit en 
viktig mötesplats för föräldralediga och deras barn. En 
plats där man får möta andra föräldrar, en plats där 
man kan bolla olika situationer man hamnar i som 
småbarnsföräldrar men också en plats där barnen får 
tillfälle att leka med andra barn. 

- Barnen är underbara, utbrister Ulrica Johansson som 
leder Föräldra-barngruppen i Sockenstugan i Jonstorp. 
I många fall får man följa barnen ända från födseln tills 
de blir ungdomar då många går vidare till våra olika 
barn- och ungdomsgrupper. 
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Annika Erlandsson Olshov, diakon i 
Vikens församling och en av ledarna 
i Kyrkis, som man kallar den öppna 
verksamheten, skrattar till och säger: 

- Det händer att man får följa barnen 
tills de själva blir föräldrar och 
kommer med sina små barn till Kyrkis.

Annika har varit ledare på Kyrkis i 
hela 30 år och hon tröttnar inte: 

- Mia Paulsson finns också med på 
Kyrkis och vi har delat upp det så att 
hon ansvarar för barnens aktiviteter 
medan jag oftare är den som har 
vuxenkontakten.

Den öppna barnverksamheten är 
viktigare än man tror. Det kan vara 
ett andningshål för föräldern som 
får möjlighet att träffa andra vuxna 

när man under några år kanske är i 
en ”barn-bubbla”. Det är också en 
plats där man kan få stöttning i sitt 
föräldraskap. 

- Föräldrar möts på samma nivå, säger 
Jenny Fägerstrand som leder Öppen 
förskola i Lerbergets kyrka. Var man 
kommer ifrån och vad man gör vid 
sidan av föräldraskapet är inte det 
viktiga. Det finns mycket man kan 
bolla med varandra när det kommer 
till barnens vanor och rutiner. Vissa 
har mer erfarenhet av föräldraskapet 
än andra och man blir varandras stöd. 

Jenny stannar upp och funderar: 

- Ibland kan man också se att en 
förälder kan känna sig slutkörd.  Då 
säger jag till dem att sätta sig ner en 
stund med en kopp kaffe så tar jag 

Jenny Fägerstrand, Mia Paulsson, Ulrica Johansson och Annika Erlandsson Olshov



PLATS FÖR BARN OCH FÖRÄLDRAR

hand om deras barn medan de 
bara kan vara en stund. Det känns 
bra att kunna hjälpa till med det. 

De tre öppna grupperna i 
pastoratet har samma inrikting 
och ledarna brinner verkligen för 
sitt arbete och tycker om att möta 
människor.

- Det blir många djupare samtal, 
säger Annika fundersamt. Det blir 
ofta samtal om både det lätta och 
det svåra i livet. 

Förutom lek, pyssel, sång och 
andra aktiviteter är fikan viktig.  
Att samlas över en kopp kaffe och 

Cathrine Hägg med dotterns Inez

Redan när nästäldsta dottern var 
liten kom Cathrine Hägg till öppna 
förskolan varje vecka. Det har gått 
några år sedan dess och nu håller 
Cathrine till på öppna förskolan 
igen, nu med yngsta dottern Inez.

- Det är en sådan varm, välkom-
nande och avslappnad stämning 
här, säger Cathrine. Det finns något 
för de minsta barnen men även för 

de äldre. Mina barn blir alltid glada 
när jag säger att vi ska hit. 

Cathrine tycker också att det är ett 
skönt avbrott i vardagssysslorna 
och det är lite lyxigt att exempelvis 
mellanmålet står framme. 

- Allt blir så lätt här, säger hon. 
Det är förberett för barnen, pyssel, 
sångstund och andra aktiviteter. 
Dessutom är det roligt för mig att 
få träffa andra föräldralediga. 

På öppna förskolan kan Inez lära 
sig att dela med sig och att vara 
med andra barn, Cathrine får träffa 
vuxna och byta några ord. En bra 
kombination! 

Jenny Fägerstrand, Mia Paulsson, Ulrica Johansson och Annika Erlandsson Olshov

en smörgås är en mysig stund för 
alla och mötesplatsen för föräldrar 
och barn blir tydlig. 

Ledarna är mycket glada över 
att få vara medvandrare i livet 
under några år och välkomnar fler. 
Grupperna är helt öppna och alla 
är välkomna! 
 

Farhult- Jonstorp 
ons 9.00-11.00
Lerberget 
tis 10.00-11.30
tor 13.30-16.00
Viken 
mån och ons 9.00-11.00

Ny tid nästa termin Viken onsdag 13.30-15.30
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”Jag vill vara 
positiv i mina 
möten med 
människor”



PULSEN PÅ SOFIA WALKA

Närvarande 
i varje 
möte
Hon kommer uppför trappan med pondus 
i stegen. Hon är klädd i jeans och en kavaj. 
Runt halsen hänger ett stort kors som lutar 
mot den vita t-tröjan. Det finns ett lugn 
hos henne som smittar av och hon utstrålar 
respekt på ett positivt sätt. Leendet lämnar 
sällan hennes ansikte och hon är verkligen 
närvarande i stunden. 

      ofia Walka är för många en välkänd person i Viken     
då hon arbetar som rektor på Vikenskolan, en skola 
hon själv en gång var elev på. 

- Att växa upp i Viken var fantastiskt fint, säger Sofia 
och ler. Min familj var som många andras och vi hade 
det bra. Jag är yngst av tre syskon och under min 
uppväxt gillade jag att testa saker. Om någon sa att 
man inte kunde göra något, då var jag tvungen att 
prova!

S
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Sofia skrattar när hon berättar: 

- Exempelvis innebär det att jag har ett 
ärr på mina fingrar samt i mungipan 
efter att ha provat att cykla nerför 
tunneln utan att bromsa. Jag skulle 
minsann bevisa att det var något man 
kunde göra. Men det kunde man inte!

Äventyrslustan och nyfikenheten 
präglar fortfarande Sofia i vuxen 
ålder. Hon ställer gärna nyfikna frågor 
för att förstå människor och för att 
lära mer men hon säger att hon inte 
provocerar på samma sätt som hon 
gjorde som ung. 

I sitt arbete som rektor känner Sofia 
att hon gör skillnad och att hon kan 
påverka. 

- Jag kan se mönster, se var problem 
finns och se till att det blir bättre för 
den enskilda eleven, säger hon. Det är 
spännande att se hur samma problem 
gör sig uttryck i Viken jämfört med 
med andra skolor jag arbetat på. Ytan 
är glansigare i Viken men problemen 
finns även här. 

Det märks att Sofia är mycket 
medveten om vem hon är och var hon 
har sina styrkor. Hon pratar mycket 
om kvalitet och struktur men mest 
handlar det om människor, om att 
vara en medmänniska på bästa sätt. 

- Jag vill vara positiv i mina 
möten med människor, säger Sofia 
fundersamt. Jag vill bry mig om och 

PULSEN PÅ SOFIA WALKA

jag vill bemöta människor på ett 
sådant sätt att de kan vara sig själva.

Detta är också något hon tar med 
sig in i sitt engagemang i Vikens 
kyrka. Sofia är idag ordförande i 
församlingsrådet som har som uppgift 
att stötta personalen i sitt arbete. 

- Efter konfirmationen drog kompisar 
med mig till ungdomsgruppen i Vikens 
kyrka. Här trivdes jag och jag började 
fundera om livet. 

Annika E Olshov, diakon i Vikens 
församling, som redan då arbetade 
med ungdomarna i kyrkan, minns 
Sofia som ung.

- Den Sofia som kom till 
ungdomsgruppen är mycket lik den 
vuxna Sofia, säger Annika glatt. 
Hon var lite blygare men visade ett 
genuint intresse, var pålitlig, klok, 
målmedveten och hon var mogen för 
sin ålder. Det ledde till att hon började 
som ung ledare i flera grupper. 

När Sofia, efter studenten, började 
högskolan försvann engagemanget i 
kyrkan även om intresset fanns kvar. 
När barnen kom blev det viktigt igen. 

- Jag började gå till Kyrkis, den öppna 
barnverksamheten, i Viken och jag 
blev inbjuden att vara med i olika 
grupper, säger Sofia och ler åt minnet. 

Efter ett tag kom så frågan om att 
engagera sig politiskt men Sofia ville 
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inte gå in i ett parti utan väntade 
tills det var möjligt att gå med som 
partipolitiskt obunden. Det är nu den 
andra mandatperioden hon sitter i 
församlingsrådet och hon finns också 
med i kyrkorådet för pastoratet. 

-Att vara partipolitiskt obunden i 
kyrkans arbete är viktigt för mig, säger 
Sofia. Jag vill inte binda mig i en genre 
utan jag vill kunna plocka det bästa 
från olika håll, plocka russinen ur 
kakan! 

Sofia hamnar ofta i ledarposition när 
hon engagerar sig i något, det ligger 
i hennes personlighet. Vilan från 
engagemang och  ledarskap finner 
hon hos familjen som består av maken 
Fredrik och sönerna Isak och Lukas.

- Mina stora intressen är att läsa och 

springa, säger Sofia. Det är så jag 
laddar om och fyller på. 

Och det behövs. Sofia är en människa 
som är helt närvarande i varje möte. 
Hon vill att varje människa ska känna 
sig sedd och uppskattad. Hon vill att 
alla ska kunna slappna av och vara sig 
själva. Precis som hon själv är, just sig 
själv i alla lägen.
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       Några snabba
         Sommar eller vinter
         Chips eller pop corn
            Bok eller tidning
            Bio eller streama
                Hav eller sjö
             Potatis eller pasta
         Födelsdag eller julafton
      Superstark eller supersnabb



Farhult-Jonstorps
församling

Medarbetare
Björn Eriksson, präst - 042 - 683 80
Therese Bjerle, präst - 042 - 683 65
Anna-Lena Andersson, kyrkomusiker - 042 - 685 41
Ulrica Johansson, barnledare - 042 - 681 25
Bodil Clifford, barnledare/lokalvård - 042 - 680 51
Bengt Andersson, vaktmästare - 073 - 086 81 25
Annika Bramgärde, vaktmästare - 070 - 59 85 131
Bekele Terefe, kyrkogårdsarbetare

Expeditionen: 042 - 36 06 50
kulla.pastorat@svenskakyrkan.se
Öppettider: mån-fre 9.00-12.00 och 13.00 - 15.00

Gudstänst eller mässa 
Firas varje söndag kl 10.00 i Farhults kyrka



 42 Så många konfirmander har 
man i församlingen detta år. En 
grupp läser under läsåret, två 
konfirmander är något äldre och 
konfirmeras i april. I sommar 
har man 15 konståkningskonfir-
mander. Riktigt kul!

 07 Så många gånger är Café 
Drop-in öppet fram till 
påsk. Varannan tisdag i 
Sockenstugan i Jonstorp bjuds 
man inte bara på god fika utan 
även på intressanta och roliga 
program. 

 02 Det finns två olika sätt att vara med 
i en kör i församlingen. Tycker man 
det är roligt att sjunga men inte vill 
binda upp sig i en kör som övar varje 
vecka så finns lösningen i 
Farhult-Jonstorps församling. Här 
kan man finnas med i projektkören 
som träffas inför olika projekt och 
man tränar delvis själv hemma. 
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Läs mer på hemsidan och i Lokaltidningen om all verksamhet och om 
                ev. förändringar av gudstjänsttider: kullapastorat.se



Lerbergets
kyrka

Gudstjänst eller mässa
Firas varje söndag kl 10.00 i Lerbergets kyrka

Medarbetare
Roland Alm, präst - 073 - 020 09 12
Marie Brandt Wilhelmsson, kyrkomusiker - 070 - 130 54 11
Sara Ivarsson, pedagog - 070 - 733 59 12
Jenny Fägerstrand, barnledare - 073 - 309 04 36

Expeditionen: 042 - 36 06 50
kulla.pastorat@svenskakyrkan.se
Öppettider: mån-fre 9.00-12.00 och 13.00 - 15.00



 05 Så många körer finns i 
Lerbergets kyrka; Kyrkokören, 
Gospelkören, Vokalensemblen, 
Lovsångsteamet och 
Luciakören. Välkommen med i 
någon av dessa körer!

 167 Så många barn och ungdomar 
finns med i någon verksamhet  
under veckan i Lerbergets 
kyrka. Det är allt från Kids, 
barnkör, Testpatrullen, 
Jump, ungdomsgrupp och 
konfirmander.

 01 I slutet av januari får 
Lerbergets kyrka en ny 
medarbetare nämligen Joel 
Jarbo. Det är en mycket 
omtyckt präst som tar tjänst i 
kyrkan. 
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Läs mer på hemsidan och i Lokaltidningen om all verksamhet och om 
            ev. förändringar av gudstjänsttider: kullapastorat.se



Vikens 
församling

Gudstjänst eller mässa 
Firas varje söndag kl 11.00 i Vikens kyrka

Medarbetare
Eva Gullmo, präst - 070 - 389 71 66
Annika Erlandsson Olshov, diakon - 070 - 260 82 99
Karin Johansson, organist - 070 - 691 29 20
Helena Morath, kykomusiker - 073 - 731 42 46
Matilda Nordberg, kyrkomusiker 
Maria Paulsson, barnledare - 070 - 493 07 13
Tova Mortensen, pastorsadjunkt - 072 - 209 76 75
Christel Nilsson, vaktmästare - 076 - 807 05 87
Åsa Fondell, vaktmästare - 076 - 807 05 89

Expeditionen: 042 - 36 06 50
kulla.pastorat@svenskakyrkan.se
Öppettider: mån-fre 9.00-12.00 och 13.00 - 15.00



 04 Så många levande möten 
är kvar under läsåret. Det 
är en samtalsserie där två 
personer möts i ett samtal 
utan moderator. Det brukar 
bli väldigt tänkvärt och 
spännande!

 60 Så många konfirmander har 
Vikens församling under detta 
läsår! Det är tre grupper som 
läser, en under terminerna 
och två sommarläger. Vi är så 
glada över att så många vill 
konfirmera sig i år!

 0 9 Så många lunchmusik är 
kvar under läsåret i Vikens 
kyrka. Man får lyssna till  
instrumentalister och sångare 
som framför musik från olika 
tider och platser. 
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Läs mer på hemsidan och i Hallå om all verksamhet och om 
        ev. förändringar av gudstjänsttider: kullapastorat.se



Väsby
församling

Gudstjänst eller mässa 
Firas varje söndag kl 17.00 i Väsby kyrka

Medarbetare
Monica Ivarsson, präst - 070 - 333 30 13
Elsa-Kerstin Norberg, diakoniassistent - 042 - 36 06 54
Karin Johansson, organist - 070 - 691 23 20
Elna Stoll, kyrkomusiker
Annette Göransson, barnledare/värdinna - 073 - 629 62 16
Rolf Widar, vaktmästare - 076 - 807 05 86
Carina Bergström, vaktmästare - 073 - 086 81 26
Bodil Clifford, lokalvård  - 042 - 680 51

Expeditionen: 042 - 36 06 50
kulla.pastorat@svenskakyrkan.se
Öppettider: mån-fre 9.00-12.00 och 13.00 - 15.00



 19 Så många har valt att 
under hösten gå någon av 
fördjupningskurserna i Kristen 
tro samt Uppleva kyrkorummet 
med alla sinnen. 

 16 Så många Kyrkkockar finns 
med i Väsbys församling. 
Barnen i årskurs 3-7 träffas 
en gång i veckan för att laga 
en trerättersmiddag. Två 
gånger per termin bjuder 
man in till Spagettimåltid och 
Spagettigudstjänst dit alla är 
välkomna!

 12 5 Så många år har syföreningen 
funnit i Väsby församling. 
Denna termin är det 14 damer 
och herrar som träffas var 
fjortonde dag för att fika, 
handarbeta, samtala och ha 
andakt.

Läs mer på hemsidan och i Lokaltidningen om all verksamhet och om 
                ev. förändringar av gudstjänsttider: kullapastorat.se 29



Ti l l  s i s t .
Karolina Håkansson

Genom en av mina tidiga chefer 
fick jag snabbt lära mig att ha den 
frågeställningen för ögonen i vardagen, 
när jag skulle göra ett val eller fatta ett 
beslut, och den har varit ett bra stöd 
genom livets vindlingar. Så när något 
pockade på uppmärksamhet i somras, 
och inte gav sig, var det just svaret 
på frågan ”Vad är viktigast just nu?” 
som fick leda mig. Mitt i livet, full av 
strategier och planer om framtiden 
gjorde ”idag” sig påmint med ett 
tydligt behov av min närvaro. Jag var 
helt enkelt trött på framåt och uppåt 
och längtade efter här och nu på så 
många plan.

Vad är 
viktigast 
just nu?
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Karolina Håkansson kommer 
ursprungligen från Helsing-
borg men bor i dag i Ramlösa. 
Hon arbetar som HR-strateg 
på Landskrona kommun och 
föreläser med jämna mellan-
rum om arbetsmiljörelaterade 
frågor för medarbetarna i 
Kulla pastorat. 



”Vill du skriva en krönika i vår 
tidning?” Det övergripande temat 
ska vara NÄRVARO”, fick jag veta. 
”Javisst!” svarade jag, och funderade 
på hur i hela friden jag skulle kunna 
skriva om något som jag så starkt 
känner ska levas. 

Och som levs när:

- vännen som inte längre vill leva 
berättar om sitt liv, om den tunga 
ryggsäcken som är full av det 
stora sveket från den som inte var 
närvarande från början av livet. Och 
som sen tror att man ska ”känna 
tacksamhet” för materiella saker.

- de gifta vännerna, där han har 
varit iväg ett par veckor på en 
pilgrimsvandring, berättar om tiden 
direkt efter resan. När han kommer 
tillbaka till sin vardag, full av ett 
annat nu efter djupa möten med 

andra människor, uppstår en liten 
irritation över det han nu ser som 
triviala saker. Frun ser på sin man, ser 
hans glädje över att känna närvaro av 
något stort – och känner sig hopplöst 
utanför. 

- väninnan, som vill vara så 
närvarande i nuet, samtidigt blir så 
rädd att hon ska glömma bort sina 
upplevelser att hon fotograferar 
allt och bryter förtrollningen för en 
bild till minnet senare, lägger bort 
kameran.

- vännerna inte bryr sig om alla planer 
utan njuter av att skratta skoja, 
kärleksfullt munhuggas om högt som 
lågt och bara få vara i varandras 
sällskap här och nu.

Hur förmedlar man detta stora som 
sker när man är i dessa möten, där 
var  och en ansvarar för sitt och vågar 
prata om det? Där mina sinnen, tack 
vare detta, får möjlighet att vara 
medvetna om nuet och där jag kan 
känna närvaro av kropp, själ och 
ibland till och med ande.
Det önskar jag kunde få vara viktigast 
i fler nu.
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Människor.


