Aktuellt nummer: mars - maj 2018

VÄSTERKYRKANS FÖRSAMLING I LUND, EQUMENIAKYRKAN

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

Foto: Johan Holgerson

Inom Gustaf
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… för där emellan
kommer fastan
Julen är bakom oss och snart är
det påsk. Men där emellan
kommer fastan. Kyrkan har sina
egna årstider med de stora
festerna jul och påsk. Medan
julen har advent som
förberedelsetid har påsken
fastan. Grundtanken är att man
uppskattar festen mer om man
först har fasta. Men många av
oss har svårt att förstå detta med
att frivilligt avstå saker som
något positivt. Ska man inte
alltid ta för sig av allt som
bjuds? Är man inte dum om
man avstår något frivilligt?

växterna i landet ska kunna växa
upp och blomma, eller bära frukt,
måste några andra tas bort. När
man gallrar väljer man bort hela
och friska växter för att andra
växter ska kunna få den plats de
behöver. När vi fastar, genom att
avstå en måltid, eller välja
vegetariskt, gör vi det för att vinna
något annat; nämligen en djupare
insikt i vad som är viktigt och sant
och rätt. Att fasta just under fastan
gör vi för att djupare förstå att
Jesus död och uppståndelse,
påskens budskap, är centrum i
vår tro.

Om du någon gång försökt att
odla något vet du att det inte
räcker med att ta bort ogräset.
Du måste även gallra. Det
betyder att för att några av

Med önskan om en god fasta,
Gustaf Björkman
pastor i Västerkyrkan

I Väster i Lunds redaktion:
Ann-Christin Lindbom, Kristina Nerman, Gustaf Björkman och Åsa Ram.
Kontakt:
kristina.nerman@malmo.se
gustaf.bjorkman@equmeniakyrkan.se
a-c.lindbom@tele2.se
Deadline för material till nästa nummer är 15 augusti. Dessförinnan kommer ett
kalendarium för sommarmånaderna att finnas i kyrkan och på hemsidan.

I församlingen

Kontakta oss
kontakta sjukhuspastor Åsa Ram
på telefonnummer 046-71 88 11.
Låt oss under året som ligger
framför finnas till för varandra!
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Målargrupp i Änglagården

Omsorg och värme
Under ett av våra möten i
Diakonala utskottet samtalade
vi om vilken omsorg vi ofta
känner i församlingen. Vi blir
sedda och lyssnade på, och vi
upplever gemenskap. Vi skulle
önska att församlingen fick vara
en tillgång för den som känner
sig ensam eller sjuk, lite sliten
eller bara allmänt
sällskapssjuk. Ja, kanske till och
med för den som känner sig
glad och tacksam och vill dela
det med någon!

Vi är några som träffas och målar
i valfri teknik (olja, akryl,
akvarell…) på
måndagsförmiddagarna.
Start kl 10.30, men kom när du
kan. Vi målar det vi vill och efter
fikat ger vi varandra lite kamratlig
feedback. Du är mycket
välkommen! Nybörjare eller van
målare spelar ingen roll.
Ta med material och fikabröd.
Hör för säkerhets skull med Karin
Olofsdotter (0707297472) om
just den måndag du tänker
komma verkligen blir av.

Hör av dig till församlingens
föreståndare, Gustaf Björkman,
om du vill ha någon att prata
med eller om du helt enkelt
bara vill att någon kommer
hem till dig och dricker en
kopp kaffe ihop med dig.
Om du eller någon du känner
befinner sig på sjukhuset i
Lund och vill ha besök eller
samtal får du väldigt gärna

Foto: Mats Störbäck
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Cecilia Stensdotter, ungdomsledare i Västerkyrkan

Vem är du, Cecilia?
Jag är 22 år och kommer från
Knislinge i nordöstra Skåne (en
gömd pärla väl värd ett besök).
Jag har bott på Micklagård och
pluggat på universitetet sedan
hösten 2014. Nu är jag precis
klar med min kandidatexamen i
företagsekonomi och jobbar
som ungdomsledare i
Västerkyrkan. Förra vårterminen
pluggade jag i Melbourne,
Australien och jag återhämtar
mig fortfarande från denna
fantastiska upplevelse. Förutom
att resa tycker jag om scouting
och SMU-kåren i Knislinge har
betytt mycket för mig. Jag är
väldigt glad att jag kunnat

fortsätta vara scoutledare här i
Lund och jag ser lite extra fram
emot vårens alla hajker och
sommarens fjälläger!
Vad har du för tankar och
funderingar inför ditt arbete i
Västerkyrkan och i synnerhet
Equmenia- Västerkyrkans
unga?
Förutom scouterna finns jag
även med i bl.a. tonår,
konfirmation och
söndagsskolan. Det är väldigt
roligt att få vara ledare i olika
grupper och träffa barn och
ungdomar i olika
sammanhang. Jag hoppas att

Kontakta oss
jag ska bli ett bekant ansikte och
att de ska känna att jag är här för
dem vare sig de undrar vad vi
ska göra på tonår på fredag eller
om de behöver någon att prata
med. Jag hoppas också vara en
resurs och avlastning för alla
andra ledare och anställda. Det
är jättespännande att få jobba i
den här församlingen!
Västerkyrkan består av så fina
människor med olika bakgrund
och det ska bli roligt att få lära
känna församlingen bättre.
Har du några idéer om hur man
skulle kunna få fler yngre
medlemmar i församlingen?
För det första tror jag att det är
viktigt att skapa en känsla av att
alla är välkomna och att det
finns en öppenhet för olikheter.
Detta tycker jag Västerkyrkan
lyckas bra med idag men det är
något vi alltid kan bli ännu
bättre på. För det andra tror jag
att dialog är jätteviktigt. Att inte
sticka under stol med hur läget
är utan istället prata om det och
fråga dessa åldersgrupper vad de
har för önskemål och om de
saknar något. Att dessa röster
blir hörda och till och med leder
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till förändring tror jag ger en
jätteviktig signal om att de
verkligen är efterlängtade och
välkomna. Tacokvällarna för
studenter med
lovsångsgudstjänst tycker jag är
ett bra exempel på hur röster har
blivit hörda och visar även på
vikten av marknadsföring.
Vilka framtidsvisioner har du?
Drömmar för ditt arbete - men
också för din egen framtid.
Jag hoppas att Equmenia
fortsätter att växa och att fler
barn, tonåringar och framtida
ledare hittar till våra grupper och
församlingen. Min dröm är
också att alla dessa unga känner
sig trygga, trivs och att vi ger
dem en glimt av Jesus kärlek. För
min egen del hoppas jag komma
in på ett masterprogram till
hösten. Sedan är det med
skräckblandad förtjusning jag
tänker på tiden bortom
studentlivet men försöker
påminna mig om att Gud har en
plan och om jag låter mig ledas
dit Han vill kommer allt gå bra!
Cecilia Stensdotter
Ungdomsledare Västerkyrkan
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Barnkör
Är du 6-9 år och gillar att sjunga? Då
är du välkommen till barnkören! Vi
sjunger blandad repertoar med inslag
av teater och dans/rörelse. Fokus är
musikglädje! Under vårterminen
2018 träffas vi 5 april, 12 april, 19
april, 26 april och 3 maj kl
17:15-18:00. Vi sjunger söndag den 6
maj i gudstjänsten kl 11.00 och
efteråt blir det tårtkalas! För frågor,
mer information och anmälan,
kontakta Karin Rosvall
på karin.rosvall@insatnet.nu eller
070-639 65 16.
Innebandy
Är du student eller tonåring och gillar
att spela innebandy? Eller vill du bara
springa av dig inför helgen? Då är
detta gruppen för dig! Vi spelar
innebandy varje fredag klockan
17:00-18:30 i Lerbäcksskolans
idrottshall och klubbor finns alltid att
låna. Välkommen! För mer info se
Micklagårds och Västerkyrkans
innebandygrupp på Facebook.
Kontakt: Tomas Flyman,
070-996 18 70.
Scout
Equmeniascout hos Equmenia Lund
är en del i en kristen scoutrörelse som
ligger under barn och
ungdomsorganisationen Equmenia. Vi
är scouter precis som alla andra
scouter i världen och vi har en kristen
profil. Rent konkret innebär detta att
vi avslutar våra samlingar med en kort
andakt och att vi i vårt arbete har

kristna värderingar. Vi har dock inga
krav på att någon av våra scouter måste
vara kristen, alla är välkomna precis
som de är.
Vi har scoutgrupper för årskurs 2-9 och
vi träffas på tisdagar i Västerkyrkan kl.
18:15-19:45. Kontakt: Jonathan Norup,
073-309 46 37.
För dig som är lite äldre men som ändå
vill hålla på med scouting har vi
Roverscout som hittar på lite olika
aktiviteter. Gå in på Facebook-sidan
Roverscout hos Equmenia Lund för mer
info eller kontakta Jonathan Norup.
Söndagsskola
Söndagsskolan träffas under tiden som
det är gudstjänst i Västerkyrkan. Vi
börjar vår söndagsskola i kyrksalen
tillsammans med alla andra
gudstjänstbesökare. Efter Barnens
minuter går vi till våra
söndagsskolegrupper. I grupperna får vi
samtala, höra bibelberättelse och
pyssla/leka. När gudstjänsten och
söndagsskolan är slut finns det fika.
Kontakt: Moa Mellbourn,
070-9148034.
Tonår
Tonår är för dig som är över 13 år och
vi träffas på fredagskvällar och gör
roliga aktiviteter, fikar och umgås. Varje
träff avslutas med en andakt. Tonår i
Västerkyrkan samarbetar med tonår i
Furulund och vi träffas på någon av
orterna på fredagar kl. 19:00. Om du
vill vara med, kontakta Cecilia
Stensdotter, 0730-43 86 70,
cecilia.stensdotter@vasterkyrkan.nu

Kontaktuppgifter
Ungdomsstyrelsens ordförande
Karin Olofsdotter
070-729 74 72
karin.olofsdotter@vasterkyrkan.nu
Under gudstjänsttid söndagar
Barnvaktsrum
För yngre barn finns Västerkyrkans
barnvaktsrum. Föräldrar ansvarar
själva för sina barn.
Söndagsskola & Kors&Tvärs
Ålder: 4-7 år + 8-13 år
Kontakt: Moa Mellbourn,
070-9148034
Scouter
Kontakt: Jonathan Norup (kårchef)
0733-09 46 37
Spårare
Ålder: årskurs 2-3
Tisdagar 18:15–19:45
Upptäckare
Ålder: årskurs 4-5
Tisdagar 18:15–19:45
Äventyrare
Ålder: årskurs 6-9
Tisdagar 18:15–19:45
Roverscout
Facebook: Roverscout hos
equmenia Lund

Barnkör
Torsdagar 17:15-18:00
Kontakt: Karin Rosvall
070-639 65 16
karin.rosvall@insatnet.nu
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Tonår
Ålder: 13 år och uppåt
Fredagar 19:00– ca 21:30 enligt
program
Kontakt: Cecilia Stensdotter,
0730-43 86 70
cecilia.stensdotter@vasterkyrkan.nu
Idrott
Fredagar 17:00-18:30 i
Lerbäcksskolans idrottshall
Kontakt: Tomas Flyman,
070-996 18 70
t_flyman_@hotmail.com
Facebook: Micklagård och
Västerkyrkans innebandygrupp
Västerkyrkan + Domkyrkan i Lund
= studentprästerna.
Västerkyrkan och svenska kyrkan i
Lund jobbar sedan många år
ekumeniskt med studenter vid
Lunds Universitet. För fullständigt
program, se: lundsdomkyrka.se/
studentprasterna facebook.com/
studentprasternalund

Kalendarium
mars 2018
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Mars

Torsdag 1 mars
19:00 Fördjupningskväll i Västerkyrkan.
Vi läser Markusevangeliet och boken
Markus runt på 90 dagar.
”Jesus, lär mig alltid tänka på ditt kors,
din svåra död” - när man mediterade
över Jesu lidandes historia.
Medverkande: Valborg Lindgärde
Fredag 2 mars
18:00 Tacolov it’s Friday
Taco dinner for students only.
Anmälan till:
karin.olofsdotter@vasterkyrkan.nu
19:30 Evening service. Open venue.
Lördag 3 mars
Kördag med USch
09:00 – 13:00 Vårstädning i kyrkan
Söndag 4 mars
11:00 Gudstjänst med nattvard Kampen mot ondskan
Predikan: Gustaf Björkman
Medverkande: Karin Olofsdotter,
Eva Kunda Neidek
Musik: Studentkören USch
Söndagsskola, Kyrkkaffe
16:00 - 18:00 Tårtkalas för
”marsbarn”
Fredag 9 mars
11:00 RPG-distriktets årsmöte i
Västerkyrkan
Söndag 11 mars
11:00 Gudstjänst - Livets bröd
Predikan: Lisa Vinsander
Sång av Mamma mia
Söndagsskola, Kyrkkaffe
Torsdag 15 mars
19:00 Fördjupningskväll i
Västerkyrkan.
Vi läser Markusevangeliet och

boken Markus runt på 90 dagar.
”En vandring längs Via dolorosa. En
kväll inför passionstiden.”
Medverkande: Joel Kuhlin
Nattvard
Lördag 17 mars
09:00 Kvinnofrukost
”Spirande trädgårdar i vårtid – med en
och annan katt.”
Gäst: Charlotte Lord, trädgårdsdesigner
Söndag 18 mars
11:00 Gudstjänst - Guds mäktiga verk
Predikan: Richard Riotto
Studentkören USch medverkar
Insamling till THS
Söndagsskola, Kyrkkaffe
Församlingsmöte
Tisdag 20 mars
14:30 RPG:s föreningsmöte i
Enirogården, Dalby
Medverkande: Kyrkoherde Per Lidbeck
och kantor Karl-Erik Andersson
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Kalendarium
Mars - april 2018

Torsdag 22 mars
17:30 Café Adam
”En skola i förändring”
Gäst: Lennart Malmström, tidigare
lärare och skolledare, Lund

Fredag 6 april
18:00 Tacolov it’s Friday
Taco dinner for students only.
Anmälan till
karin.olofsdotter@vasterkyrkan.nu

Lördag 24 mars
10:00 - 12:30 Öppen körövning för
alla inför påskdagens gudstjänst. För
mer information, se s. 8.

19:30 Evening service. Open venue.

Söndag 25 mars - Palmsöndagen
11:00 Gudstjänst för stora och små Vägen till korset
Predikan: Karin Olofsdotter
Medverkan av scout och
söndagsskola
Kyrkkaffe

Lördag 7 april
18:00 Our Father. Pilgrimsvandring
från Lunds domkyrka följt av
19:00 Our Father. En musikalisk
vandring genom Herrens bön
Eva Kunda Neidek och Peter Bohlin

Torsdag 29 mars - Skärtorsdagen
19:00 Skärtorsdagsgudstjänst Det heliga förbundet
Sång, musik, nattvard,
fottvagning
Medverkande: Gustaf Björkman
Fredag 30 mars - Långfredagen
11:00 Musik, textläsning, stillhet Korset.
Medverkande: Gustaf Björkman

April
Söndag 1 april – Påskdagen
09:00 Genrep. ”Påskdagskören”
09:30 Påskfrukost
11:00 Uppståndelsegudstjänst i
glädjens tecken - Kristus är uppstånden
Predikan: Gustaf Björkman
Söndagsskola, Kyrkkaffe
Torsdag 5 april
17:15 – 18:00 Barnkören övar
18:30 – 21:00 ”Tusen skäl att leva”
första körövningen. Se s. 11.

Söndag 8 april
11:00 Gudstjänst - Påskens vittnen
Predikan: Gustaf Björkman
Söndagsskola, Kyrkkaffe
16:00 – 18:00 Tårtkalas för ”aprilbarn”
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Kalendarium
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Torsdag 12 april
17:15 – 18:00 Barnkören övar
18:30 – 21:00 Körövning ”Tusen skäl att
leva”

”Tusen skäl att leva” Körmässa under
ledning av Eva Kunda Neidek och
Karin Olofsdotter
Söndagsskola, Kyrkkaffe

Fredag - söndag 13 - 15 april
Pilgrims vårmöte för studenter
Föredrag, samtal, gudstjänster och
kulturrum enligt separat program.
Arrangörer: Tidskriften Pilgrim,
domkyrkoförsamlingen,
studentprästerna och Västerkyrkan.

18:00 Konsert i Västerkyrkan … för
Guds skull med Mathilda Paulsson.

Söndag 15 april
11:00 Gudstjänst med nattvard - Den
gode herden
Predikan: Åsa Ram
Söndagsskola, Kyrkkaffe
Onsdag 18 april
14:30 RPG:s föreningsmöte i Eslövs
Pingstkyrka
”På andra sidan jorden - natur och
kultur på Nya Zeeland”
Torsdag 19 april
17:15 – 18:00 Barnkören övar
18:30 – 21:00 Körövning ”Tusen skäl att
leva”
Lördag 21 april
09:00 Kvinnofrukost
”Från Chile till Sverige. Om att lära
känna ett nytt land”
Medverkande: Maria Isabel, Torres
Placencia i dag en samlande kraft för
chilenare i vårt land
13:00 – 15:30 Genrep. ”Tusen skäl att
leva”
18:00 Helgmålsbön i St Hans kyrka.
Tusen skäl att leva-kören
Söndag 22 april 11:00 Gudstjänst Vägen till livet

Torsdag 26 april
17:15 – 18:00 Barnkören övar
Söndag 29 april
11:00 Gudstjänst - Att växa i tro
Predikan: Gustaf Björkman
Söndagsskola, Kyrkkaffe
Församlingsmöte
Måndag 30 april - Valborgsmässoafton
19:00 Valborgsmässofirande med tal,
körsång och brasa.
Servering.

Maj
Torsdag 3 maj
17:15 - 18:00 Barnkören övar
19:00 Fördjupningskväll
Vad har vi varit med om? Vi samtalar
om vår resa med Markus runt på 90
dagar.
Fredag 4 maj
18:00 Tacolov it’s Friday
Taco dinner for students only.
Anmälan till
karin.olofsdotter@vasterkyrkan.nu
19:30 Evening service. Open venue.
Söndag 6 maj
11:00 Gudstjänst med nattvard Bönen
Predikan: Gustaf Björkman
Musikmedverkan: Eva Kunda Neidek
och Peter Bohlin. Barnkören medverkar
Söndagsskola, Kyrkkaffe

Kalendarium
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Kalendarium
maj - juni 2018

16:00 – 18:00 Tårtkalas för ”majbarn”
10 - 13 maj
Equmeniakyrkans årskonferens
Torsdag 10 maj - Kristi
Himmelsfärdsdag
09:00 Gökotta - Herre över allting.
Information om plats kommer.
Söndag 13 maj
11:00 Gudstjänst - Hjälparen kommer
Söndagsskola, Kyrkkaffe
Söndag 20 maj
11:00 Gudstjänst med söndagsskolans
avslutning - Den heliga Anden
Predikan: Gustaf Björkman. Rejoice
gospel choir medverkar.
Kyrkkaffe
Tisdag 22 maj
RPG:s vårutflykt till södra Skåne
Söndag 27 maj
11:00 Gudstjänst - Gud - Fader, Son
och Ande
Predikan: Gustaf Björkman
Kyrkkaffe
Torsdag 31 maj
18:00 Terminsavslutning för studenter i
Domkyrkan

Juni
Söndag 3 juni
11:00 Gudstjänst - Vårt dop
Kyrkkaffe
Söndag 10 juni
11:00 Gudstjänst med nattvard Kallelsen till Guds rike
Predikan: Gustaf Björkman
Kyrkkaffe
16:00 – 18:00 Tårtkalas för”junibarn”

Kontakt

www.vasterkyrkan.nu
Postadress:
Byggmästaregatan 21
222 37 Lund
Pastorsexpeditionen:
tfn: 046-211 29 56
Öppettider: tisdagar och torsdagar
kl 10-12.
Församlingsföreståndare
Gustaf Björkman
gustaf.bjorkman@vasterkyrkan.nu
tfn: 079-335 37 43
Studentpastor Karin Olofsdotter
karin.olofsdotter@vasterkyrkan.nu
tfn: 070-729 74 72
Församlingsmusiker Eva Kunda Neidek
eva.kunda.neidek@vasterkyrkan.nu
tfn: 070-172 33 37
Sjukhuspastor i Lund Åsa Ram
asa.ram@svenskakyrkan.se
tfn: 046-71 88 11 eller 072-593 48 11
Ungdomsledare Cecilia Stensdotter
cecilia.stensdotter@vasterkyrkan.nu
Tfn: 0730-43 86 70
Församlingens ordförande:
Per Carlsson
ordforande@vasterkyrkan.nu
tfn: 070-248 80 16
Bankgirokonto: 753-5602
Swish: 123 274 22 94
Änglakonferens AB:
Karin Erterius tfn: 070-623 83 59
Västerkyrkan ligger i hörnet av Vävaregatan/
Byggmästaregatan.
Busslinje 5 stannar utanför kyrkan,
hållplats “Västerkyrkan”.

