
Aktuellt nummer: december 2022 - mars 2023

Aktuellt nummer ¶ sept - nov !""#.

På scoutlägret tjuvstartade firandet av Jesu födelse med ett jullägerbål. Foto: Rolf Casserlöv

VÄSTERKYRKANS FÖRSAMLING I LUND, EQUMENIAKYRKAN

… och Ordet blev liv, och livet blev människornas ljus. 
                                 

                          Joh 1



 
När är tid för delande om inte nu? 

Ett sätt att tala om en lokal församling kan vara 
att se på åldersfördelningen. För många 
församlingar idag så blir medelåldern allt högre. 
Det inte bara för att vi lever längre utan också att 
vi har svårare med tillväxten vad gäller 
medlemmar. I Västerkyrkan är det inte så 
markant men också vi ser tendensen.  

Ett annat sätt att beskriva en 
församlingsgemenskap skulle kunna vara vad vi 
arbetar med under dagarna. En del är 
sysselsatta i olika yrken, en del söker arbete eller 
är i gång att byta yrke, en del är studenter och 

går i skola och andra är pensionärer. Att ha något att göra skall inte 
underskattas. Det är nästan så att det är uttänkt. Gud formade oss människor 
med förmåga att sysselsätta oss och vi mår bra av det så länge det har rimliga 
proportioner. Jag skulle också vilja påstå att det är den bästa vägen att göra 
något för vår medmänniska. Att göra något är ofta att dela med sig av sin tid åt 
andra. För visst är det så att i allmänhet får någon glädje av det vi arbetar med 
och annat som vi tar oss för. Även studenter gör något för att förändra 
människors liv men där tänker man kanske på framtida gärningar. Men 
egentligen så gör vi varje dag saker som kommer andra till godo oavsett om du 
är pensionär, förvärvsarbetare eller student. Det kan vara så enkelt att du hälsar 
på någon du möter. 

Det finns anledning att se sig skickad varje dag att utföra de handlingar som 
Gud bjuder. Låter kanske som en alltför hög inställning för att det ska gå att leva 
efter. Men det är ibland förvånande vad som betyder något för en annan 
människa. Ljus och hopp kan bryta fram i den mest vardagliga handlingen. 
Sändningen ut från varje gudstjänst är att få låta våra liv få spela roll för någon 
annan människa. Men även att vi får möta det som låter oss ana en hälsning 
från Gud. I studentarbetet påminns jag ständigt hur mycket det betyder att få 
möta någon som har tid en stund. Det är faktiskt en möjlighet för gemenskapen i 
Västerkyrkan. Hur gör jag för att en student eller någon annan ska känna sig 
sedd? Hur formar vi vår gemenskap för att unga människor ska finna 
tillhörighetens glädje? 

Pelle Martinsson 
Studentpastor 

Hälsning från Pelle
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Västerkyrkans församling har haft glädjen att välkomna flera nya medlemmar 
under höstterminen. Stor tacksamhet! Emma, du är en i skaran av ”nya ansikten”. 
Tack för att du här och nu delar med dig av viktiga erfarenheter till oss som ännu 
inte känner dig så väl. 

Hej, jag heter Emma och är student här i Lund, 
och medlem i Västerkyrkan. Jag flyttade från 
Texas till Sverige för 3 år sen för att plugga min 
bachelor och nu pluggar jag en master i 
engelsk litteraturvetenskap i Lund.  

Att vara kristen i Texas är väldigt lätt.  
Jag gick till en ”megakyrka” i Houston. I en sån 
stor kyrka är det främsta syftet att växa och fylla 
salen med fler medlemmar och ännu högre 
musik. Ett sådant fokus kan göra vägen till 
kristen tro väldigt tillgänglig, till exempel när 
man inte tar för givet att alla lyssnare kan 
bibeltexter, och förklaringar och bakgrund ges. 
Samtidigt var kyrkan så stor att man aldrig fick 
kontakt med pastorn. Han var mer som en 
”kändis”, och jag kunde inte tro min pappa när 
han sa att han hälsat på honom på gymmet! Efter flera år hade jag aldrig ens 
pratat med pastorn, inte heller med någon studentpastor. 

När jag flyttade till Malmö provade jag olika kyrkor. Ibland var kyrkorna stora 
och vackra, men tomma. Till slut kom jag till en pingstförsamling med en stil som 
jag ”kände igen”. Men till skillnad från hemma åt vi lunch tillsammans efteråt och 
träffades i veckorna för att lyssna till föredrag och ha samtal. Jag trivdes, men 
sedan kom pandemin och jag flyttade. Det blev dags för en ny kyrka! 

Här i Västerkyrkan är det helt annorlunda jämfört med kyrkan i Texas. Först och 
främst applåderar man aldrig här, även om någon sjunger väldigt bra! För det 
andra träffar man människor som är med i församlingen och får kontakt med 
flera generationer, och andra studenter. Som medlem i kyrkan har jag både 
vänner att dela mina toppar och dalar med, men också fantastiska pastorer att 
samtala med. Jag tror jag har tur att jag har en sån kyrka att åka till varje vecka 
och kan fundera på det som är viktigt, lyssna på levande musik, och få ro i 
närmare kontakt med Gud. 

Emma Wramsby 
Församlingsmedlem, student 
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Hälsning från Emma



Lördag 24 december 
11:00 Julafton | Julbön 
Mai-Britt Lundtoft, Tinna Sundberg, 
Magnus Berglund 

Söndag 25 december 
11:00 Juldagen | Gudstjänst 
Jesu födelse 
Pelle Martinsson, Magnus Berglund 

JANUARI 

Söndag 1 januari 
11:00 Gudstjänst med nattvard 
I Jesu namn 
Mai-Britt Lundtoft, Thomas Carlström, 
Yvonne Carlström 

Söndag 8 januari 
11:00 Gudstjänst och julfest 
1 s. e. Trettondagen (se sid 7) 
Efter gudstjänsten följer en julfest för alla 
åldrar. Alicia Rosengren, Daniel Arkbro, 
Pelle Martinsson, Tobias Nilsson 

Söndag 15 januari 
11:00 Gudstjänst 
2 s. e. Trettondagen | Livets källa 
Valborg Lindgärde, Karin Boberg, Hans 
Fagius, Tobias Nilsson, Lisa Sonesson 

Onsdag 18 januari 
14:00 RPG (i Västerkyrkan) 
Gäst: Eva-Gun Westford, tidigare 
kommunikatör vid polisen i Skåne. 

Söndag 22 januari 
11:00 Gudstjänst med nattvard 
3 s. e. Trettondagen | Jesus skapar tro 
Pelle Martinsson, Lisa Svensson, Eva Kunda 
Neidek, Lotta Köhlin 

44 NOVEMBER  

Onsdag 30 november 
14:00 RPG Julfest (i Västerkyrkan)  
Lundabygdens RPG möts inför julen. 
Sång, musik, underhållning, servering. 

DECEMBER 

Torsdag 1 december 
18:00 Övning inför Lucia  

Fredag 2 december 
19:00 TACOLOV (Student)  
Vegetarisk tacomåltid, fika, gudstjänst. 

Söndag 4 december 
11:00 Gudstjänst med nattvard  
2 advent | Guds rike är nära 
Sjukhuskyrkans medarbetare,  
Felix Störbäck, Valter Ram 

Torsdag 8 december 
18:00 Övning inför Lucia 

Fredag 9 december 
19:00 TONÅR 
Kvällsmat, andakt, häng! 

Söndag 11 december 
11:00 Gudstjänst  
3 advent | Bana väg för Herren 
Pelle Martinsson, Tobias Nilsson,  
Alicia Rosengren. Luciatåg 

Söndag 18 december 
11:00 Gudstjänst med nattvard  
4 advent | Herrens moder 
Åsa Ram, Carola Störbäck, Hans Fagius, 
Magnus Berglund, Kevin Berglund 

I kalendern



Torsdag 16 februari 
14:00 Trygga räkan | Psalmcafé 
En öppen och kravlös gemenskap. Fika, 
sång, samtal. Välkommen! 

Lördag 18 februari 
09:00 Kvinnofrukost 
Idha Holmlund, konservator på Lunds 
universitetsbibliotek 

Söndag 19 februari 
11:00 Gudstjänst med nattvard 
Fastlagssöndagen | Kärlekens väg 
Pelle Martinsson, Eva Kunda Neidek,  
Jesper Brunholm 

Torsdag 23 februari 
18:30 Ord & Bord (se sid 7) 

Söndag 26 februari 
11:00 Gudstjänst 
1 s. i fastan | Prövningens stund 
Valborg Lindgärde, Anders Piltz,  
Tobias Nilsson 

MARS 

Onsdag 1 mars 
14:00 RPG i Filippi 
Kristina Sundler berättar om sin afrikaresa. 

Fredag 3 mars 
19:00 TACOLOV (Student)  
Vegetarisk tacomåltid, fika, gudstjänst. 

Söndag 5 mars 
11:00 Gudstjänst 
2 s. i fastan | Den kämpande tron 
Pelle Martinsson, Eva Kunda Neidek,  
Anna Hansson 

55
Torsdag 26 januari 
18:30 Ord & Bord 
Morgondagens mat? - Innovation och idéer 
Gäst: Johan Lindgärde, innovations-
utvecklare på IKEA inom området mat. 
Se mer info på sidan 7. 

Fredag 27 januari 
19:00 STUDENTKVÄLL 
Kvällsmat, andakt.  
Pelle Martinsson, Eva Kund Neidek 

Lördag 28 januari 
09:00 Kvinnofrukost 
Maria Paulsson, vd för Grand Hotel, Lund 

Söndag 29 januari 
11:00 Gudstjänst | Int. insamling 
4 s. e. Trettondagen | Jesus - vårt hopp 
Per Carlsson, Tinna Sundberg, Eva Kunda 
Neidek, Jenny Rissler, Tanja Arvidsson Ortner. 
Vid kyrkfikat medverkar Ida Langdell. 

FEBRUARI 

Söndag 5 februari 
11:00 Gudstjänst 
Kyndelsmässodagen | Uppenbarelsens ljus 
Valborg Lindgärde, Elizabeth Bjarnason,  
Elias Nyman, Olivia Nyman 

Torsdag 9 februari 
14:00 RPG (i Västerkyrkan) 
RPG Lundabygdens årsmöte. Representant 
från Erikshjälpen medverkar efter 
årsmötesförhandlingarna. 

Söndag 12 februari 
11:00 Gudstjänst 
Sexagesima | Det levande ordet 
Gustaf Björkman, Tobias Nilsson, Lisa Medin, 
Tinna Sundberg 
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BRÖD FÖR DAGEN | 18-19 mars 2023 
tillsammans med Förbundet Kristen humanism 

Boka in helgen redan nu!  
Vi planerar för två innehållsrika dagar i Västerkyrkan 
med just temat ”Bröd för dagen”. Rubriken är 
mångtydig och rymmer frågor om rättvisa och 

fattigdom, om bröd som basföda, bröd i gudstjänsten, 
bröd till kyrkkaffe, bröd och manna i Bibelns texter… Bröd 

till fest! Medverkande under helgen är bland andra Samuel 
Byrskog, Blaženka Scheuer, Bo Forsberg (ordförande i Förbundet Kristen 
humanism), Axel Carlberg och Leif Sörnmo.  

Helgen är ett samarrangemang mellan Västerkyrkans 
församling och Förbundet Kristen humanism. Förbundet 
har sina rötter mer än hundra år tillbaka. Dess syfte är att 
belysa och skapa opinion kring frågor om livsåskådning 
och etik, politik och kultur, solidaritet, demokrati och 
ekologisk hållbarhet. www.kristenhumanism.org 

Vi återkommer med mer information!  
Karin Boberg  
Pastor, medlem i Västerkyrkan och  
Förbundet Kristen humanism 

Hälsning från Fredric  
2022 har varit ett prövningarnas år för många i världen.  
Krig, svält, ekonomiska utmaningar och ovanpå allt klimat- och miljöfrågorna.  
Det är nära tillhands att känna hopplöshet. Vi får tro på orden i 1 Joh 1:5 : Och detta är det 
budskap som vi hört av honom och förkunnar för er: att Gud är ljus och att inget mörker 
finns i honom. Västerkyrkan kan förhoppningsvis vara en plats där vi enskilt och i gemenskap 
kan söka mening och hopp inför framtiden, genom tron på Jesus Kristus. 
Vi jobbar fortfarande på att hitta en ny församlingsföreståndare. Det har varit motvind men 
vi hoppas på att det vänder. Inom kort får vi välkomna pastor Eric Sparrman till oss, som 
kommer att arbeta med en internationell församlingsplantering i Västerkyrkan, och Eric blir 
även församlingsföreståndare i Lomma, där även Bonnie, hans fru, kommer att arbeta.  
Låt oss ta väl hand om dom när dom kommer! Vi saknar en föreståndare men tack vare 
anställda och frivilliga insatser på så många områden har vi ändå en kyrka att vara stolta 
över. Vi ber att Gud ska vara med oss alla under tiden framöver och hjälpa oss att än mer 
följa Jesus Kristus i ord och handling. Låt de många ljusen som präglar tiden i advent och jul 
verkligen påminna oss om att ljuset alltid vinner över mörkret.  
Det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus,  
över dem som bor i mörkrets land strålar ljuset fram (Jesaja 9:2).  
Varma hälsningar och önskan om Guds välsignelse över er alla! 
Fredric Medin | Ordförande i församlingen 



77
Julfest 8 januari   
Efter en gudstjänst för alla åldrar blir det 
fest i kyrkan! Det serveras en enklare lunch 
och gott fika. Bidra gärna med en lek eller 
sång - eller något annat! Hör gärna av dig 
i förväg om du vill bidra med nåt: 
daniel.arkbro@vasterkyrkan.nu 
Hursomhelst, välkomna! 

Ord & Bord  
Vi fortsätter våra kvällar med 
måltidsgemenskap, samtal och inbjudna 
gäster. Vegetarisk middag (tre rätter) 
klockan 18:30 serveras till självkostnadspris, 
120 kr, som betalas vid entrén (Swish).  
Anmälan via hemsidan cirka 3 veckor före. 
Frågor? Kontakta leif.sornmo@bme.lth.se  

Vårens första tillfälle: 
26/1 Morgondagens mat? - 
Innovation och idéer 
Gäst: Johan Lindgärde, 
innovationsutvecklare på IKEA inom 
området mat. 
Följs av kvällarna 23/2, 30/3, 27/4 

Trygga räkan | Psalmcafé 
En öppen och kravlös mötesplats,  
3 torsdagar under våren, kl 14:00:  
16 februari, 16 mars, 20 april 
Genom sånger och psalmer får vi syn på 
mycket, och vi får dela det med varandra  
i sång och samtal. Varmt välkommen! 
Ingen föranmälan. Vi frågor, kontakta 
eva.kunda.neidek@vasterkyrkan.nu 

Musikquizz, Pizza 24/3  
Musikutskottet i Västerkyrkan bjuder in till 
ännu ett fredagsmys för alla åldrar och 
hela familjen! Musiklekar, hämtpizzor och 
aftonbön. Start kl 18! Ingen föranmälan. 
Inbjudan till medverkande, kommer! 

KONFAS! Konfirmation 
Detta läsår erbjuder Equmeniakyrkans 
församlingar i Furulund, Lomma och Lund 
gemensam konfirmationsundervisning. 
Vi träffas under vårterminen, och vi startar 
med en gemenskapsdag redan i 
december. Förutom den löpande 
undervisningen består KonfaS-året av 
helg- och sommarläger med grupper från 
församlingar i Skåne och Blekinge. 
Anmäl dig så snart som möjligt! 
Kontaktperson i Västerkyrkan är Pelle 
Martinsson.  

RPG i vår 
18 januari kl 14 i Västerkyrkan 
Gäst: Eva-Gun Westford, tidigare 
kommunikatör vid polisen i Skåne. 
9 februari kl 14 i Västerkyrkan 
RPG Lundabygdens årsmöte.  
Representant från Erikshjälpen medverkar. 
1 mars kl 14 på Filippi 
Kristina Sundler berättar om sin afrikaresa. 
21 mars kl 14 i Västerkyrkan 
Solskenssånger, Hultmanssånger och 
andra sånger med Eva Kunda Neidek 
20 april i Malmö 
Besök i Malmö Ekumeniska RPG-förening 
3 maj kl 14 | Vandring i Dalby Söderskog 
13 juni kl 14 Sommarfest i Västerkyrkan 

FÖRSAMLINGSBOKEN 
Nya medlemmar (välkomnades 9/10) 
Barbro Marklund  
Göran Marklund 

ANSLAGSTAVLAN

Från de anställda 
Eva Kunda Neidek  
Tjänstledig 7 veckor, perioden 28/11 - 16/1 



KONTAKT 

Fredric Medin 
Församlingens ordförande 
ordforande@vasterkyrkan.nu 
0705-09 05 33  

Föreståndare  
Vakant 

Alicia Rosengren 
Barn- och ungdomsledare 
alicia.rosengren@vasterkyrkan.nu 
070-745 23 76 

Daniel Arkbro 
Barn- och ungdomsledare 
daniel.arkbro@vasterkyrkan.nu 
076-806 19 97 

Eva Kunda Neidek  
Musiker | Församling, student 
Kommunikation 
eva.kunda.neidek@vasterkyrkan.nu 
070-172 33 37 

Pelle Martinsson 
Studentpastor 
pelle.martinsson@vasterkyrkan.nu  
073-636 93 95 

Åsa Ram 
Sjukhuspastor 
asa.ram@svenskakyrkan.se 
072-593 48 11 

Barn och unga 
equmenia 
Ordförande 
ordforande.equmenia@ 
vasterkyrkan.nu 

SÖNDAGSSKOLA 
Söndagar, under gudstjänsttid 
Kontakt: Barn- och ungdomsledare 

SCOUT 
Tisdagar 18:15–19:45 
Kontakt: Olle Axelsson 
070-383 91 61, soa.96@hotmail.com 

TONÅR 
Följ info via veckobrev och hemsidan. 

INNEBANDY 
Är du student och spelar innebandy? 
Kolla in Facebook-gruppen ”Micklagård 
och Västerkyrkans innebandygrupp”. 

Veckobrev 
Få löpande information från 

Västerkyrkan genom att anmäla dig 
till veckobreven på vår hemsida: 

www.vasterkyrkan.nu 

Facebook: Västerkyrkan, Lund 

Kollekt, gåvor 
Bankgirokonto: 753-5602 

Swish: 123 274 22 94
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