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Inom Gustaf

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 november.

Hösten 
Förändring. Nu är 
höstterminen här. Det är 
fredag kväll när jag skriver 
detta och skolan har just dragit 
igång för barnen och det är 
verkligen en ny termin. Nu har 
jag chansen att styra upp lite 
saker. Kanske är det dags att 
börja träna lite mer 
regelbundet, äta lite nyttigare, 
gå och lägga mig lite tidigare 
och läsa några fler böcker. Allt 
detta är viktigt och 
kvällstidningarna och 
månadsmagasinen 
översvämmas av tips och idéer 
som kan lösa alla mina 
problem med allt ifrån 
mindfulness till yoga till olika 
dieter. 

Men en annan känsla börjar 
komma krypande. Många 
mindre saker kan jag förändra, 
men vissa större som också är 
viktiga verkar svårare. Jag 

påminns om när jag följde 
med en vän till AA - anonyma 
alkoholister. Vi satt i den där 
ringen och någon påminde oss 
om den verkliga förvandlingen 
äger rum först när vi insett vad 
vi inte kan förändra. För dom 
var det suget efter alkohol. När 
jag inte längre kan förändra 
måste jag hitta en kraft som är 
starkare än jag som kan 
förvandla mig. Vad behöver du 
få förvandlat i ditt liv? Vill du 
vara med och upptäcka den 
kraften? I varje gudstjänst söker 
tillsammans Gud i insikten om 
att inget annat kan ta Guds 
plats i våra liv. Inget annat kan 
hjälpa oss att när något stort 
och överväldigande drabbar 
oss. Välkommen att vara med! 

Gustaf Björkman, 
församlingsföreståndare i 

Västerkyrkan 
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Valberedningen 2018 
Det börjar närma sig ett nytt 
verksamhetsår. Vi vet i 
valberedningen ännu inte hur 
det kommer att se ut och vill 
därför höra av er som deltar i de 
cirka 200 uppgifter vi som 
församlingsmedlemmar svarar 
för. Om du vill ändra i ditt 
engagemang eller har förslag 
som vi kan ha glädje av så hör 
av dig till någon av oss senast 
22/9: 

Lars-Olof Lindbom (smk)  
Tfn 046-852 63; 070-530 64 20 
e-post: l-o.lindbom@tele2.se  

Helén Bernhardsson  
Tfn 073-040 64 20 
e-post:  
helen.bernhardsson@gmail.com  

Rolf Casserlöv  
Tfn 070-569 59 28 
epost: 
rolf.casserlov@comhem.se 

Det händer i höst
Musik i Västerkyrkan 
Västerkyrkan förvärvade under 
våren 2018 ett nytt högklassigt 
instrument – en flygel av märket 
Steinway, som användes första 
gången vid den avslutande 
konserten i förra årets 
konsertserie Konsert i 
Västerkyrkan … för Guds skull. 
Alltsedan dess används 
instrumentet i församlingens 
olika gudstjänster och samlingar. 

Flygelfest

Lördag 22 september kl 18:00 
samlas Västerkyrkans församling 
till en ”Flygelfest”, då 
instrumentet invigs och vi får 
uppleva hur det kan användas 
tillsammans med våra olika 
körer och instrumentalister i 
olika åldrar i skiftande former av 
kör- och ensemblemusik. 

Mer information om kvällen 
hittar du på sidan 6. 
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Kontakta oss

Brahms requiem 
Söndag 21 oktober kl 18.00 
framförs Johannes Brahms Ein 
deutsches Requiem i 
Västerkyrkan.  
Det är Malmö Kammarkör som 
gästspelar under ledning av Dan-
Olof Stenlund, som framför 
verket i den så kallade ”London-
versionen”, för kör, två solister 
och fyrhändigt piano. Johannes 
Brahms har själv svarat för den 
versionen och här ges tillfälle att 
höra flygelns möjligheter med två 
pianister vid klaviaturen i 
överjordiskt skön musik. Till 
skillnad från många andra 
requier med text från den 
katolska dödsmässan på 
latin har Brahms’ Requiem texter 
från Luthers bibelöversättning till 

Det händer i höst

tyska. Här ges människorna tröst 
inför förgängligheten, och verket 
genomsyras av Brahms egen 
förvissning om evig salighet 
bortom döden. Se information 
om detta framförande i 
kalendariet på sid. 19. 

En handfull dagar
På Alla helgons dag, lördag 3 
november kl.18:00, framförs 
Allhelgonamässan En handfull 
dagar under ledning av Eva 
Kunda Neidek. Mässan, som är 
ett requiem på svenska, 
komponerades av Eva Kunda 
Neidek 2017 och uruppfördes i 
Västerkyrkan i Lund. Det 
återkommer i år både i Lund 
och Malmö. Se information om 
detta framförande i kalendariet 
på sid. 19. 
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Det händer i höst
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Det händer i höst

Föranmälan till måltid på lista i Västerkyrkans foajé senast 17 sept.



Det händer i höst
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  8 Student i Lund? 
Lund ändrar karaktär. 
Turisterna försvinner och 
studenterna kommer tillbaka! 
Här i Västerkyrkan ser vi fram 
emot att få träffa gamla 
bekanta och lära känna nya 
studenter. 

Det börjar med en träff för 
nyanlända (och andra) den 5 
september med grillning och 
info, skoj och andakt. Samma 
kväll startar studentkören 
USCh. Och på fredagen 
terminens första Tacolov, med 
tacodinner och sedan 
lovsångskväll med intervju 
och nattvard. 

Så småningom kommer 
temakvällar med Tänka på 
djupet och Den ofrivillige 
ateisten och senare möjlighet 
att delta i en alphakurs om 
den kristna tron. Inne på 
Micklagård bjuder vi in till 
morgonkaffe och bön och 
nattvardskvällar. 

Kommer du hit som student 
och har en längtan att få jobba 
med barn- och ungdom tar vi 
emot ledarkrafter med öppna 
armar i söndagsskola, scout 

och tonår. Men du är lika 
varmt välkommen att bara 
delta i olika samlingar och att 
ta kontakt med studentpastorn 
för både lättsamma och 
allvarliga samtal. 

Och så har vi startat en podd, 
främst för studenter. Karins 
Koloni heter den, och där 
samtalar vi med studenter om 
stort och smått. 

Karin Olofsdotter, 
studentpastor 

För studenter
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För studenter
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För studenter



Kontakta oss
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Konfirmation 
Det gångna året har Felix Störbäck, 
Lisa Sonesson, Siri Gruvberger och 
Valter Ram varit konfirmander i 
Västerkyrkan och Gustaf 
Björkman, Charlie Sporre och 
Cecilia Stensdotter har varit 
konfaledare. Gruppen har deltagit i 
Region Syds konfirmationsarbete 
som kallas KonfaS, där man 
bedriver konfirmations-
undervisning på hemmaplan i sin 
grupp för att sedan ha 
gemensamma läger tillsammans 
med andra konfirmationsgrupper i 
regionen. Varannan fredag 
eftermiddag har vi haft 
fredagskonfa i Västerkyrkan. Då 
har vi fikat, haft konfirmations-
undervisning och avslutat med en 
andakt.  

Konfalägren har varit 
konfirmandernas höjdpunkter 
under konfirmationsåret. 
Tillsammans med ca 50 andra 
ungdomar har vi under tre 
helgläger i Sösdala, Helsingborg 
och Karlskrona och ett 
sommarläger på Olsängsgården 
haft undervisning, träffat nya 
kompisar, sovit för lite, ätit god mat 
och haft väldigt roligt. 

Scoutläger på gränsen 
I slutet av juli drog ett trettiotal 
Equmeniascouter, ledare och 
som extra bihang även 
intresserade föräldrar (bl.a. 
undertecknad), syskon och 
hundar till fjälls. Det blev en 
fantastisk vecka i 
Grövelsjöfjällen trots tågstrul, 
eldningsförbud och en icke 
försumbar mängd blåsor på 
fötter och hälar. De yngre 
patrullerna gick på olika 
vandringar i närområdet och in i 
Norge medan de äldsta tog sig 
via tåg, buss och taxi ut på fjället 
för att sedan efter tre 
övernattningar och ca 44 km 
vandring landa hos oss andra på 
Grövelsjögården. 

Bland många höjdpunkter fanns 
bad i Silverforsen, 
toppvandringar, övernattningar 
på kalfjället och samlingar på 
kvällarna med kvällsmat, 
lägerbål och andakt. Vår vistelse 
förgylldes av en fantastisk natur 
med renar (många), fjällripor 
(färre) och lämmel (en). 
Ett stort tack från församlingen 
till alla våra fina, föredömligt 
pedagogiska och inspirerande 
ledare! 

Sven och Pernilla Bäck 

 



Vem är du, 
Melanie Weuste?  
Jag är Melanie Weuste, kommer 
från Gummersbach i Tyskland 
och är 25 år gammal. Jag 
studerade två bachelor i 
Lüneburg i Tyskland: “Business 
Administration” och “Business 
Psychology” och min master 
”Managing People, Knowledge 
and Change” i Lund. Jag bodde 
på Micklagård och en kärlek till 
Sverige började växa fram. 
Under det året började jag 
drömma om att flytta till Sverige 
permanent. Efter jag slutat på 

universitet skrev jag många 
jobbsökningar till olika företag i 
Sverige. Min vän tipsade om 
Västerkyrkan och en ledig tjänst 
som ungdomsledare. Eftersom jag 
bodde på Micklagård kände jag 
till Västerkyrkan och tyckte att det 
lät jätteintressant. Jag älskar Jesus 
och människor och ser därför 
fram emot att jobba som 
ungdomsledare i Västerkyrkan.   

Vad har du för tankar och 
funderingar inför ditt arbete i 
Västerkyrkan och i synnerhet 
Equmenia Lund - Västerkyrkans 
unga?  

Min högsta önskan i mitt liv är att 
dela Jesus kärlek med 
människorna runt mig. Därför 
passar tjänsten som 
ungdomsledare mig utmärkt. Jag 
brinner speciellt för ungdomar 
som söker efter en mening i livet 
och behöver ledning för att hitta 
den. Jag hoppas att jag kan leda 
dem närmare Jesus eftersom jag 
tror att det är meningen med 
livet.  

  12



Har du några idéer om hur man 
skulle kunna få fler yngre 
medlemmar i församlingen? 

Eftersom jag själv är ung svarar 
jag på frågan om vad som är 
viktigt för mig i en kyrka. Jag tror 
att det är jätteviktigt att 
människor i kyrkan har en äkta 
tro, så att man kan uppleva 
Guds kärlek i samhället. Till 
exempel att personer i kyrkan 
behandlar andra precis som 
Jesus behandlar alla genom att 
bry sig om och vandra en extra 
mil med dem eller lyssna till 
någon annans livshistoria. Jag 
uppskattar också aktiviteter med 
andra personer från kyrkan som 
grillning, sportevenemang, 
kyrkokonserter och liknande 
som jag kan bjuda in vänner till. 
Allt som allt tror jag att det är 
viktigt att ha ett aktivt samhälle 
som älskar att dela Guds kärlek 
på många olika sätt.  

Vilka är dina framtidsvisioner - 
drömmar både för ditt arbete 
hos oss men också övrigt för din 
framtid?  

Jag hoppas och ber att Gud 
kommer att använda mig som ett 
instrument för att träffa 
ungdomar på en personlig nivå, 
för att dela Guds kärlek och 
uppmuntra dem så att jag kan 
hjälpa dem att växa i deras 
gåvor, deras talanger och den 
potential Gud har lagt ner i dem. 
En av mina personliga drömmar 
blev verklighet när jag flyttade 
tillbaka till Sverige. Men jag 
drömmer också om att arbeta 
eller ta en doktorsexamen inom 
hälsovårdssektorn för att 
förbättra individens 
välbefinnande på psykisk eller 
fysiologisk nivå. Detta har varit i 
mitt hjärta sedan jag åkte till 
Kenya, fokuserade på hälsa i 
mina studier och mitt senaste 
arbete med Läkare Utan Gränser. 
Men Guds vägar är högre än 
mina egna och jag hoppas att 
han kommer att leda mig på den 
väg där jag kan vara ett ljus för 
honom. 

Melanie Weuste
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 14 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! Vi träffas torsdagar kl 
17:00, och terminen startar 11/10. 
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 ungdoms-
organisationen 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  
070-914 80 34. 

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.  
Kontakt: Melanie Weuste 
073-062 92 29
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 15 15Ungdomsstyrelsens 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  
070-914 80 34 

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  

Tonår  
Ålder: 13 år och uppåt 
Fredagar 19:00– ca 21:30 enligt 
program 
Kontakt: Melanie Weuste 
melanie.weuste@vasterkyrkan.nu  
073-062 92 29 

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 

Kontaktuppgifter
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https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Ffacebook.com%2Fstudentprasternalund&data=02%7C01%7CKristina.Nerman%40malmo.se%7C0986faf8de5540bcd0f308d57a3b8ab5%7C3e85874b2d854c47ab4cd44ae5644292%7C1%7C0%7C636549318518693089&sdata=nYrLRACIg858JCUhbiRqnlYnLhXuPN%2BuV3xT7dOPgNA%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Ffacebook.com%2Fstudentprasternalund&data=02%7C01%7CKristina.Nerman%40malmo.se%7C0986faf8de5540bcd0f308d57a3b8ab5%7C3e85874b2d854c47ab4cd44ae5644292%7C1%7C0%7C636549318518693089&sdata=nYrLRACIg858JCUhbiRqnlYnLhXuPN%2BuV3xT7dOPgNA%3D&reserved=0
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September 
Söndag 2 september - 
Samlingssöndag 
11:00 Gudstjänst med nattvard – 
Enheten i Kristus 
Predikan: Gustaf Björkman 
Medverkande: Karin Olofsdotter, 
Eva Kunda Neidek 
Söndagsskola, Kyrkkaffe 

Onsdag 5 september 
19:00 Ny i stan 
Information, grillning och trevlig 
samvaro 

Torsdag 6 september 
11:00 -16:00 RPG distriktets 
Åhusdag 

19:00 – 21:00 Flygelkör, repetition 
1 av 3. 

Fredag 7 september 
19:00 Tacolov it’s Friday 
Vegetarisk tacomåltid för studenter 
(30 SEK) 
Föranmälan till 
karin.olofsdotter@vasterkyrkan.nu  

20:00 Lovsångsgudstjänst (Öppen för 
alla) 

Lördag 8 september 
10:00 – 15:00 USCh, kördag 

16:00 Pilgrimsvandring för demokrati 
och mänskliga rättigheter, ”Vaka och 
be”, med start från Domkyrkan 
(genom Pilgrimsarbetet i Lunds stift) 

Söndag 9 september 
11:00 Gudstjänst – Ett är nödvändigt 
Predikan: Karin Olofsdotter 
Musikmedverkan: Eva Kunda Neidek, 
Studentkören USCh 
Söndagsskola, Kyrkkaffe 

16:00 – 18:00 Tårtkalas för ”augusti- 
och septemberbarn” 

Onsdag 12 september 
18:30 – 20:30 
USCh, repetition med David 
Henningsson inför Flygelfesten 
(möjligt att ansluta för 
gospelintresserade ungdomar i 
församlingen) 

mailto:karin.olofsdotter@vasterkyrkan.nu
mailto:karin.olofsdotter@vasterkyrkan.nu
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Kalendarium
september - oktober 2018

Torsdag 13 september 
19:00 – 21:00 Flygelkör, repetition 
2 av 3. 

Söndag 16 september 
11:00 Gudstjänst – Döden och 
livet 
Predikan: Samuel Byrskog 
Söndagsskola, Kyrkkaffe 

Tisdag 18 september 
17:30 Café Adam 
Tankar kring tro och liv. 
Gäst: Torbjörn Ram, präst, Höörs 
församling 

Onsdag 19 september 
18:30 – 20:30 USCh, fortsatt 
övning inför Flygelfesten 

Torsdag 20 september 
19:00 – 21:00 Flygelkör, repetition 
3 av 3. 

Lördag 22 september 
09:00 Kvinnofrukost 
I kölvattnet av ett jubileumsår. 
Katharina von Bora, Martin Luthers 
hustru 
Gäst: Veronika Helm Andréasson, 
präst i Svenska kyrkan, under åren 
1999-2017 domkyrkokomminister i 
Lund 

18:00 Flygelfest 
Invigning av vår nya flygel och 
fortsatt insamling till församlingens 
musikverksamhet. 

Hela kyrkan sjunger! Solister, 
körmusik mm. Fri entré. Servering i 
pausen med föranmälan på lista i 
Västerkyrkans foajé senast 17 sept. 

Söndag 23 september 
11:00 Gudstjänst – Rik inför Gud 
Predikan: Gustaf Björkman 
Musikmedverkan: Björn Pettersson, 
Rebecka Tedenvall, Johan Nerman 
Söndagsskola, Kyrkkaffe 
Församlingsmöte 

Onsdag 26 september 
14:30 RPG:s föreningsmöte i Filippi 
Hur ser äldrevården ut i Lunds 
kommun? 
Medverkande: Mai Almén, ledamot 
i Vård-och omsorgsnämnden 

18:30 – 20:30 USCh 

Söndag 30 september – Den helige 
Mikaels dag 
11:00 Gudstjänst med nattvard - 
Änglarna 
Predikan: Gustaf Björkman 
Söndagsskola, Kyrkkaffe 

Oktober 
Onsdag 3 oktober 
18:30 – 20:30 USCh 

Söndag 7 oktober 
11:00 Gudstjänst – Trons kraft 
Predikan: Karin Olofsdotter 
Medverkande: Spelmanslaget 
Söndagsskola, Kyrkkaffe 



  18
oktober 2018
Kalendarium

16:00 – 18:00 Tårtkalas för 
”oktoberbarn” 

Måndag 8 oktober 
18:30 - 21:00 Alphakursen startar. 
För mer information, se 
Västerkyrkans hemsida. 

Torsdag 11 oktober 
17:00 Barnkören övar 

18:30 – 21:00 Allhelgonakör, 
repetition 1 av 4 

Fredag 12 oktober 
19:00 Tacolov it’s Friday 
Vegetarisk tacomåltid för studenter 
(30 SEK) 
Föranmälan till 
karin.olofsdotter@vasterkyrkan.nu  

20:00 Lovsångsgudstjänst (Öppen för 
alla) 

Lördag 13 oktober 
09:00 – 13:00 Höststädning i kyrkan. 
Servering. 

Söndag 14 oktober- 
Tacksägelsedagen 
11:00 Gudstjänst med Equmenia - 
Lovsång 
Medverkande: Gustaf Björkman, 
Karin Olofsdotter, Eva Kunda Neidek 
Söndagsskola, Kyrkkaffe 

Måndag 15 oktober 
18:30 - 21:00 Alphakurs 

Onsdag 17 oktober 
18:30 – 20:30 USCh 

Torsdag 18 oktober 
17:00 Barnkören övar 

18:30 – 21:00 Allhelgonakör, 
repetition 2 av 4 

Lördag 20 oktober 
09:00 Kvinnofrukost 
Med glimtar från ett omväxlande 
Börjessons-liv. 
Gäst: Birgitta Börjesson, lärare och 
hustru till en kringflackande 
diplomat. 

Söndag 21 oktober 
11:00 Gudstjänst - Samhällsansvar 
Predikan: Per Magnus Selinder 
Söndagsskola, Kyrkkaffe 

18:00 Ein Deutsches Requiem 
Malmö kammarkör, under ledning av 
Dan-Olof Stenlund. Entré 

Måndag 22 oktober 
18:30 - 21:00 Alphakurs 

Onsdag 24 oktober 
18:30 – 20:30 USCh 

Torsdag 25 oktober 
17:00 Barnkören övar 

17:30 Café Adam 
Mer information kommer senare 

mailto:karin.olofsdotter@vasterkyrkan.nu
mailto:karin.olofsdotter@vasterkyrkan.nu
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18:30 – 21:00 Allhelgonakör, 
repetition 3 av 4 

Söndag 28 oktober 
11:00 Gudstjänst med nattvard - 
Frälsningen 
Predikan: Gustaf Björkman 
Söndagsskola, Kyrkkaffe 
Församlingsmöte 

Måndag 29 oktober 
18:30 - 21:00 Alphakurs 

November 
Torsdag 1 november 
18:30 – 21:00 Allhelgonakör, 
repetition 4 av 4 

Lördag 3 november – Alla helgons 
dag 
15:00 Genrep för körsångare inför 
kvällen 

18:00 En handfull dagar. Mässa. 
Kör och instrumentalister. 
Eva Kunda Neidek, Karin 
Olofsdotter 

Söndag 4 november 
11:00 Gudstjänst – Vårt 
evighetshopp 
Predikan: Gustaf Björkman 
Söndagsskola, Kyrkkaffe 

Tisdag 6 november 
18:30 - 21:00 Alphakurs 

Söndag 11 november 
11:00 Gudstjänst med nattvard – 
Den yttersta tiden 
Medverkande: Sjukhuskyrkans 
medarbetare 
Söndagsskola, Kyrkkaffe 

Tisdag 13 november 
18:30 - 21:00 Alphakursens 
avslutning 

Torsdag 15 november 
17:00 Barnkören övar 

Fredag 16 november 
19:00 Tacolov it’s Friday 
Vegetarisk tacomåltid för studenter 
(30 SEK) 
Föranmälan till 
karin.olofsdotter@vasterkyrkan.nu  

20:00 Lovsångsgudstjänst (Öppen för 
alla) 

Lördag 17 november 
09:00 Kvinnofrukost 
Barnadödligheten på 1700-talet. Vad 
gjorde man? 
Gäst: Christina Sjöblad, professor 
em. i litteraturvetenskap vid Lunds 
universitet. 

Söndag 18 november 
11:00 Gudstjänst – Vaksamhet och 
väntan 
Predikan: Karin Olofsdotter 
Söndagsskola, Kyrkkaffe 

16:00 – 18:00 Tårtkalas för 
”novemberbarn” 

oktober - november 2018

mailto:karin.olofsdotter@vasterkyrkan.nu
mailto:karin.olofsdotter@vasterkyrkan.nu


Kontakt  
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 Melanie Weuste 
melanie.weuste@vasterkyrkan.nu 
073-062 92 29 

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”. 

 
	 	 	        	            www.vasterkyrkan.nunovember - december
Kalendarium

Onsdag 21 november 
17:30 Café Adam 
Nya metoder för hjärt- och 
lungtransplantation 
Gäst: Trygve Sjöberg, docent, 
Lunds universitet 

Torsdag 22 november 
17:00 Barnkören övar 

Söndag 25 november - 
Domsöndagen 
11:00 Gudstjänst med nattvard – 
Kristi återkomst 
Predikan: Gustaf Björkman 
Söndagsskola, Kyrkkaffe 

Torsdag 29 november 
17:00 Barnkören övar 

December 
Lördag 1 december 
Julbasar i Västerkyrkan  

Söndag 2 december – Första 
advent 
11:00 Gudstjänst – Ett nådens år 
Predikan: Gustaf Björkman 
Medverkan av Västerkyrkans kör 
u.l.a. Lisa Medin 
Söndagsskola, Kyrkkaffe 

Onsdag 5 december 
18:30 – 20:30 USCh 

Torsdag 6 december 
17:00 Barnkören övar 

http://www.vasterkyrkan.nu
mailto:gustaf.bjorkman@vasterkyrkan.nu
mailto:ramaxel@hotmail.com
mailto:melanie.weuste@vasterkyrkan.nu
mailto:24carlsson@telia.com
http://www.vasterkyrkan.nu
mailto:gustaf.bjorkman@vasterkyrkan.nu
mailto:ramaxel@hotmail.com
mailto:melanie.weuste@vasterkyrkan.nu
mailto:24carlsson@telia.com

