Aktuellt nummer: mars 2022 - juni 2022

VÄSTERKYRKANS FÖRSAMLING I LUND, EQUMENIAKYRKAN

På scoutlägret
tjuvstartade
av Jesu födelse
med räddning.
ett jullägerbål. Foto: Rolf Casserlöv
Vänd ditt
öra till firandet
mig, skynda
till min

Var min fasta klippa, en borg till min frälsning.
Ps 31:3

Hälsningar från församlingens ordförande
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Kära församling,
Ett nytt kapitel i Europas historia håller just på att skrivas. Det krig som
pågår i Ukraina och all den oro som sprider sig i Europa och världen är
något som de flesta för bara några veckor sedan såg som ett otänkbart
scenario. Ingen vet vad som kommer att hända, osäkerheten är påtaglig.
Våra tankar och böner går i första hand till alla drabbade i Ukraina. Unga
män skickas ut till krig och möter stor risk att dö, familjer splittras, civila
drabbas av död och förödelse och tvingas på flykt. Vad kan vi som
församling göra i detta läge? Vi kan såklart skänka pengar. Kollekten den 27
mars kommer att skänkas till förmån för Ukraina och bidra till hjälp i krigets
följder. Pengarna kommer skickas till UNHCR, FN:s flyktingorgan som
räddar liv och kämpar för flyktingars rättigheter. Utöver pengar är vårt
uppdrag som kristna att be. Låt oss verkligen göra det, och må Gud höra
och besvara våra böner.
Under fastan kommer kyrkan att vara öppen på torsdagar mellan 14 och
15:30, ”Bön för fred”. Vi inleder med en enkel nattvards- och böneandakt i
kyrksalen, och sedan finns plats och möjlighet att dröja kvar och dela livet
en stund med varandra. Kaffe, te, vatten och frukt finns. Start den 10 mars.
Vår församling har också fått brottas med sorg den senaste tiden. Flera
församlingsmedlemmar har fått lämna jordelivet för att vara hos Gud. Vi ber
för alla som nu saknar och sörjer. Ni finns med i våra böner och tankar.
Känn er hjärtligt välkomna med på gudstjänster och andra samlingar!
Hälsningar
Fredric Medin
Tack Gud, att Jesus Kristus är vår fred och för att du genom den heliga
Anden skapar ny gemenskap på jorden.
Led oss från död till liv, från lögn till sanning,
från vanmakt till hopp, från rädsla till tillit,
från hat till kärlek, från krig till fred.
Låt fred fylla våra hjärtan, vår värld, vårt universum. AMEN

Våren i Västerkyrkan
Sön 27 mars 11:00
THE LIFE-LIGHT
Musikgudstjänst

Bön för fred
Fem torsdagar under
fastan, 14:00 - 15:30

Jungfru Marie bebådelse är
söndagen på kyrkoåret då den
unga Maria står i centrum, och
mötet med ängeln Gabriel
förändrar hennes och världens liv.
I denna gudstjänst framförs
sångsviten THE LIFE-LIGHT med
texter som spänner över tid och
rum - från Skapelsen i
begynnelsen till Maria i Galileen,
till Livsljuset som föds i Betlehem
och in i vår värld. Musiken, som
skrevs av Eva Kunda Neidek
2019, har framförts i Västerkyrkan
tidigare.

Vi inleder med bön och
nattvardsandakt. Efteråt ges
möjlighet att dröja kvar. Kaffe. te,
vatten och frukt finns.
Start 10 mars.

Ons 20 april 19:00
VÅRT SANNA ANSIKTE
Samtalskväll
i samarbete med S:t Lukas

I gudstjänsten medverkar Almaz
Yebio (solo), körsångare, musiker
och tekniker från Västerkyrkan,
Pingstkyrkan i Lund och fler
sammanhang.

Kollekten den 27 mars går till
den akuta situationen i Ukraina,
via UNHCR, FN:s flyktingorgan.
Kom och ge - kom och bidra!

Ett samtal mellan författaren
Göran Rosenberg, aktuell med
boken Rabbi Marcus Ehrenpreis
obesvarade kärlek, och Martin
Lind, biskop emeritus, som har
skrivit en doktorsavhandling om
kristendom och nazism i Sverige
och Tyskland 1933-1945.
FRI ENTRÉ
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Mars
Torsdag 10 mars
14:00 - 15:30 Bön för fred
Nattvardsandakt, gemenskap
Söndag 13 mars
11:00 Taizé-inspirerad gudstjänst
Nattvard (2:e söndagen i fastan)
Den kämpande tron
Charlotte Thaarup, Eva Kunda Neidek,
försångare ur USCh, David Nilsson,
Jesper Brunholm
Bön- och offerdag för pastors- och
diakonutbildningen
Lördag 19 mars
09:00 Kvinnofrukost
Anna på Byggmästaregatan –
Anna i världen
Gäst: Anna Smedberg Bondesson,
litteraturforskare och poet
Torsdag 17 mars
14:00 - 15:30 Bön för fred
Nattvardsandakt, gemenskap
Söndag 20 mars
11:00 Gudstjänst med nattvard
3:e söndagen i fastan
Kampen mot ondskan
Pelle Martinsson, Eva Kunda Neidek,
Fredric Medin
Torsdag 24 mars
14:00 - 15:30 Bön för fred
Nattvardsandakt, gemenskap

Fredag 25 mars
19:00 Tacolov (Studenter)
Söndag 27 mars
11:00 Musikgudstjänst
THE LIFE-LIGHT (se s. 3)
Jungfru Marie bebådelsedag
Körsångare, kompband,
Almaz Yebio, Eva Kunda Neidek,
Pelle Martinsson, Emma Fredriksson
Insamling till Ukraina, UNHCR
Torsdag 31 mars
14:00 - 15:30 Bön för fred
Nattvardsandakt, gemenskap

April
Lördag 2 april
09:00 – 13:00 Städdag med lunch
Söndag 3 april
11:00 Meditativ gudstjänst
Nattvard (5:e söndagen i fastan)
Försonaren
Mai-Britt Lundtoft, Magnus
Berglund, Pontus Herrmann, Tove
Björklund
Torsdag 7 april
14:00 - 15:30 Bön för fred
Nattvardsandakt, gemenskap
Söndag 10 april
11:00 Gudstjänst
Palmsöndagen
Vägen till korset
Pelle Martinsson, Tobias Nilsson,
Eva Kunda Neidek
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Torsdag 14 april
19:00 Getsemanestund
Skärtorsdagen
Det nya förbundet
Åsa Ram, Eva Kunda Neidek
Fredag 15 april
11:00 Gudstjänst
Långfredagen
Korset
Pelle Martinsson, Eva Sventelius,
Hans Fagius
Söndag 17 april
11:00 Gudstjänst med nattvard
Påskdagen
Kristus är uppstånden
Åsa Ram, Mai-Britt Lundtoft, Hans
Fagius, Eva Kunda Neidek, Jenny
Rissler, Tanja Arvidsson Ortner
Onsdag 20 april
19:00 Samtalskväll (se s. 3)
Vårt sanna ansikte – Marcus
Ehrenpreis förlorade kärlek
Göran Rosenberg (författare) och
Martin Lind (biskop emeritus).
I samarbete med S.t Lukas.
Fri entré
Lördag 23 april
09:00 Kvinnofrukost
Silversmeden Wilhelmina
"Tiddit" Wendt
Gäst: Gunnel Hedberg

Söndag 24 april
11:00 Gudstjänst
2:a söndagen i påsktiden
Påskens vittnen
Karin Boberg, Valborg Lindgärde,
Magnus Berglund, Eva Kunda
Neidek, Hans Nilsson
Insamling till Equmeniakyrkans
nationella missionsarbete
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Lördag 30 april
19:00 Valborgsfirande med körsång,
korvgrillning, servering och vårtal.

Maj
Söndag 1 maj
11:00 Meditativ gudstjänst
3:e söndagen i påsktiden
Den gode herden
Carola Störbäck, Tobias Nilsson,
Lisa Sonesson, Susanna Sonesson
Söndag 8 maj
11:00 Gudstjänst
Nattvard
4:e söndagen i påsktiden
Vägen till livet
Pelle Martinsson, Magnus Berglund,
Eva Kunda Neidek, Evelina Wallin
Söndag 15 maj
11:00 Gudstjänst
5:e söndagen i påsktiden
Att växa i tro
Torbjörn Ram, Christina Sundberg
och Lisa Medin
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Söndag 22 maj
11:00 Gudstjänst
Bönsöndagen
Bönen
Per Carlsson, Magnus Berglund,
Lilian Persson

Söndag 26 juni
11:00 Meditativ gudstjänst
Nattvard
Den helige Johannes Döparens dag
Den Högstes profet
Pelle Martinsson, Eva Kunda Neidek

Söndag 29 maj
11:00 Meditativ gudstjänst
Nattvard
Söndagen före pingst
Hjälparen kommer
Mai-Britt Lundtoft, Christina
Sundberg, USCh

Höstagille
Juni
Söndag 5 juni
11:00 Gudstjänst
Pingstdagen
Den heliga Anden
Gustaf Björkman, Eva Kunda
Neidek, Josef Lindgärde
Söndag 12 juni
11:00 Gudstjänst
Heliga Trefaldighets dag
Gud – Fader, Son och Ande
Åsa Ram, Elizabeth Bjarnason,
Spelmanslaget Lustspel
Söndag 19 juni
11:00 Gudstjänst
1:a söndagen efter trefaldighet
Vårt dop
Valborg Lindgärde, Tobias Nilsson

Lördagen den 3 september blir
det Höstagille i kyrkans trädgård
om vädret tillåter.
(Annars flyttar vi in gillet i
församlingssalen.)
Välkommen till en eftermiddag
med servering, loppis, auktion
och allt som ett gille innebär.
Inlämning av konst, finare
prydnadssaker, hela leksaker och
mindre möbler sker under tre
lördags- eftermiddagar i augusti.
Kontakta hostagille@telia.com
eller Mårten Sundberg på telefon
0705 386021om du vill
medverka, har egna idéer eller vill
diskutera auktionsvaror.

Kontaktuppgifter

Aktiviteter för unga i Västerkyrkan
Söndagsskolans framtid
Söndagsskolan har av olika
anledningar legat i träda en tid. Vi
vill att söndagsskolan ska vara en
viktig del i vårt gudstjänst- och
församlingsliv. Från detta
verksamhetsår ligger
söndagsskolan under
församlingens ansvar istället
ELVU:s. Styrelsen har, med hjälp
av församlingsmedlemmar och
anställda, funderat på hur vi ska
gå vidare för att återigen komma
igång med söndagsskola för
barnen. Under våren kommer vi
att skicka ut en enkät kring

Ordförande
Cecilia Flyman
Tfn: 073-043 86 70
ordforande.equmenia@vasterkyrkan.nu
Under gudstjänsttid, söndagar
För yngre barn finns Västerkyrkans
barnvaktsrum. Föräldrar ansvarar själva
för sina barn.
Söndagsskola
Samlas under skolterminerna i samband
med förmiddagsgudstjänsten. Barnen
deltar i den första delen av gudstjänsten
och går därefter till sina olika grupper.
Ålder: 4-7 år + 8-13 år. OBS! Pausad för
tillfället. Se vasterkyrkan.nu för den
senaste informationen om uppstart.
Scouter
Kontakt: Olle Axelsson
Tfn: 070-383 91 61
soa.96@hotmail.com

söndagsskolan som ni alla
ombeds besvara, digitalt eller på
papper, där vi får möjlighet att
svara på några frågor om
söndagsskolan.
Enkäten riktar sig till föräldrar
med barn i söndagsskoleålder
men även till alla oss som kan
tänka oss att hjälpa till på olika
sätt kring söndagsskolan. Vi ber
att några ska känna sig kallade till
ett roligt och viktigt uppdrag för
Västerkyrkans framtid.
Information kommer i ett
kommande nyhetsbrev.

Spårarscout
Ålder: årskurs 2-3
Tisdagar 18:15–19:45
Upptäckarscout
Ålder: årskurs 4-5
Tisdagar 18:15–19:45
Äventyrarscout
Ålder: årskurs 6-9
Tisdagar 18:15–19:45
Tonår
Ålder: 13 år och uppåt
Fredagar 19:00– ca 21:30 enligt
program
OBS! Pausad för tillfället. Se
vasterkyrkan.nu för den senaste
informationen om uppstart.
Innebandy
Fredagar 17:00-18:30 i Lerbäcksskolans
idrottshall
Facebookgrupp: Micklagård och
Västerkyrkans innebandygrupp
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www.vasterkyrkan.nu
Equmeniascout Lund behöver
stöttning!
Här finns olika sätt som du kan
hjälpa oss att hålla igång
verksamheten:
1. Bli scoutledare! Inga
förkunskaper krävs. Du måste inte
kunna en enda knop, vi lovar! Du
måste bara vara beredd på att få
lära känna jättefina barn- och
ungdomar och ge dem lite av din
tid för att de ska ha en
meningsfull aktivitet att gå till på
tisdagar.
2. Bli hjälpledare! Var en extra
resurs/vuxen när det passar dig
och utan programansvar, om du
vill. Varmt välkommen att prova
på det någon tisdag.

KONTAKT
Församlingsföreståndare: VAKANT
Pelle Martinsson
Studentpastor
pelle.martinsson@vasterkyrkan.nu
tfn: 073-636 93 95
Eva Kunda Neidek
Församlingsmusiker, studentarbete
eva.kunda.neidek@vasterkyrkan.nu
tfn: 070-172 33 37
Åsa Ram
Sjukhuspastor
asa.ram@svenskakyrkan.se
tfn: 046-71 88 11 eller
072-593 48 11

3. Scoutledare för en kväll! Har
du något du brinner för, någon
programidé eller någon
scouterfarenhet som du kan tänka
dig dela med dig av till våra
scouter så är du jättevälkommen
att komma till oss en tisdag.
4. Kan du tänka dig göra
punktinsatser? Som t.ex. låna ut
bil, laga mat till ledarplanering,
göra inköp… Mejla
ordforande.equmenia
@vasterkyrkan.nu
så skriver vi upp dig på en
mejllista dit vi vänder oss om vi
behöver hjälp med något.
Varmt välkommen att höra av dig
till oss! hälsar
Cecilia Flyman och Olle Axelsson
(Kontaktuppgifter på s. 7)

Fredric Medin
Församlingens ordförande:
ordforande@vasterkyrkan.nu
tfn: 0705-09 05 33
Bankgirokonto: 753-5602
Swish: 123 274 22 94
Postadress:
Byggmästaregatan 21
222 37 Lund
Hemsida: www.vasterkyrkan.nu
Västerkyrkan ligger i hörnet av
Vävaregatan/Byggmästaregatan.
Busslinje 5 stannar utanför kyrkan,
hållplats “Västerkyrkan”.

