Aktuellt nummer: sept - nov 2020

VÄSTERKYRKANS FÖRSAMLING I LUND, EQUMENIAKYRKAN

Nya lösningar krävs i Covidtider. Här från planeringen
av årets scoutläger.

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

Gustaf har ordet
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Trygghet och osäkerhet
Välkommen till höstens nummer
av Väster i Lund! Här kan du läsa
om Västerkyrkans nya pastor Pelle
Martinsson och vad vi planerar
att göra i höst.
Men precis som vi har fått
acceptera när vi lever under
pandemin är allt väldigt osäkert.
Vi hoppas kunna fira gudstjänst
tillsammans, men det är osäkert.
Än så länge får vi vara 50
personer och förhoppningsvis
lättar de restriktionerna, men
skulle läget försämras kommer
dom kanske att skärpas istället.
Allt är väldigt osäkert.
Många av oss tycker att den här
osäkerheten är påfrestande. Vi vill
veta. Vi vill planera. Det får oss
att känna oss trygga. För många
av oss är församlingen och kyrkan
just en sådan viktig trygghet. Att
fira gudstjänst, att be tillsammans
och inte bara själv, att mötas
ansikte mot ansikte, är det som
bär oss. Det skapar trygghet. Men
under pandemin när vi firat
gudstjänst på nätet istället har vi
fått påminna oss om att man kan
vara kyrka även på andra sätt. Vår
tro har behövt hitta nya former
och gett oss ut i ny okänd terräng.
Men detta är kanske en av de
största tillgångarna med kristen
tro. Det finns inget självklart

likhetstecken mellan säkerhet och
trygghet. Det är fullt möjligt att
hitta trygghet även i den värsta
osäkerhet. Vi vet ju att Gud finns
överallt, men nu har tvingats till
det.
Jag har många gånger i mina
tankar haft de två journalister som
hamnade i fängelse i efter att ha
vistats i Ogaden. Hur de berättat
att de i fängelset hade små ritualer
av bön som skapade trygghet.
Deras situation var för mig total
osäkerhet, ändå kunde de hitta en
trygghet i tron. Låt oss hoppas att
Pandemin snart ebbar ut och vi
kan planera och visionera framåt
igen.
Men fram tills dess: Låt oss inte ta
osäkerheten för brist på trygghet.
Gud ser på oss med sina
kärleksfulla ögon även när vi inte
vet hur morgondagen kommer att
bli.
Gustaf Björkman
Församlingsföreståndare
Västerkyrkan

Pelle har ordet

Pelle Martinsson - ny
studentpastor i
Västerkyrkan
Ganska nyss kom det ut en bok
som handlade om Hillary Clinton
om hon inte hade gift sig med Bill
Clinton. En fiktiv historia men
tydligen tänkvärd, enligt min fru
Anna. Nog tänker man så om sig
själv från och till. Vad hade hänt
om jag inte blivit pastor? Hade jag
bott kvar i Sösdala där jag växte
upp? Hade jag läst färdigt på
matematikerlinjen i Växjö? Vem
hade jag varit då? Alternativa liv
som man aldrig kan veta något
om.
Det liv som blev har varit bra, inte
lätt, men bra. Med lite mer än 30
år i tjänst i samfundet som bytt
namn alldeles för ofta. Goda år i
Växjö, Svedala, Malmö, Lomma
och senast i Höllviken. Och nu,
kära församling i Västerkyrkan,
kommer en grånande pilgrim för
att slå följe med er. Jag blir er
medarbetare och medvandrare. Ni
blir min församling att dela

dagarna med. Samtidigt finns det
många människor som jag
fortfarande vandrar med från
mina tidigare tjänster men så
finns det också de av er i
Västerkyrkan som jag fått möta
långt före jag ens blev pastor. Till
exempel Johan Galtafångare. Ja,
så hette han under en veckas
scoutläger med vikingatema.
Annars är han mer känd med
efternamnet Johansson. Tack,
Johan, för alla underfundigheter
och för insikten att humor är
viktigt även för en kristen
människa.
Det som hände nu med denna
utvikning, är nog ett tecken på
åldern och alla minnen som
börjar komma ikapp. Men jag
lovar: än ska jag inte försvinna in
i den dimman. I gemenskapen i
Västerkyrkan vill jag istället vara
med och arbeta för en framtid
med Gud, vara med och skapa
livsnära och goda möten. Som
studentpastor får jag en alldeles
speciell grupp som jag ska arbeta
med och som jag kommer ha att
ha ögonen för när jag funderar
över församlingsmiljön. Hur ska
deras väg och plats se ut i
gemenskapen? Jag får också ge
mig ut för att lära känna Lund
som en stad med universitet. Hur
ska kyrkan ta plats i den miljön?
Vad bjuder Jesus oss att göra där?
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Det händer i västerkyrkan
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Nu hoppas jag att jag lyckats skriva
så pass mycket om mig själv att det
lockar att ställa fler frågor och vi
tillsammans får ha glädjen att
upptäcka mer om varandra. Så vill
jag avsluta med att citera den
mycket kända sången från
Björnbröder (Disneyfilm) som nog
aldrig kommer med i psalmboken.
”Säg till alla. Jag är på väg. Och jag
älskar varje steg jag tar. Går i
solsken, javisst och jag är på väg
och jag har de bästa vägarna kvar.”
Pelle Martinsson
Studentpastor i Västerkyrkans
församling

Kommunion ute på
slätten
Hej! Hur mår du?
Det är så många i kyrkan som vi inte
har träffat på så länge.
Vi tycks befinna oss i något av en
mellanperiod i världens och våra
egna liv. Många av oss längtar efter
kontakt med varandra.
När ska vi kunna leva ”som vanligt”
igen?
Under hösten finns möjlighet för dig
att vid ett tillfälle öppna upp din
dörr för två medarbetare från
Västerkyrkan. Vi delar en stunds
skön gemenskap tillsammans, och
firar en enkel nattvard. Sockentyget
(nattvardskärlen) följer med, och
kanske även gitarren, när en sångare
och en pastor från kyrkan dyker

Åsa Ram, Mai-Britt Lundtoft, Tobias Nilsson,
Eva Kunda Neidek och Gustaf Björkman

upp. Vi placerar oss på det vis som
känns tryggt för dig, kanske
utomhus, om du har en innergård
eller trädgård, eller också i
uterummet, vardagsrummet eller i
köket med tryggt avstånd. Du
behöver varken vara sjuk eller till
åren kommen för att tacka ja till
denna inbjudan – vi vill gärna träffa
så många som möjligt, i flera
generationer, oberoende
livssituation. Och kom ihåg: Det är
strängt förbjudet att storstäda och
putsa fönsterna inför besöket!
Vilket av dessa datum får vi
komma till dig/er?
(Ange gärna flera alternativ.)
Tisdagar 14:00: 22/9, 29/9, 6/10,
13/10, 20/10, 3/11, 10/11, 17/11
Torsdagar 10:30: 24/9, 1/10, 8/10,
15/10, 22/10, 5/11, 12/11, 19/11,
26/11
Maila ditt/dina önskemål så snart
som möjligt till:
eva.kunda.neidek@vasterkyrkan.nu
Det går också bra att ringa eller
skicka sms till: 070 172 33 37
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För unga och studenter
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Scoutläger 2020 Hajken hajken
Att det stora Equmeniascoutlägret
blev inställt på grund av corona
var en besvikelse, men vi
scoutledare i Lund funderade på
ett alternativ som skulle följa
Folkhälsomyndigheternas
rekommendationer. Resultatet var
ett mindre läger i Skåne där
Västerkyrkan samarbetade med
scoutkåren i Furulund. Efter flera
onlinemöten med alla ledare blev
ett läger av där vi var totalt 49
scouter från Västerkyrkan och
Furulund på lägergården Gamla
Boo under 3 dagar. Lägrets namn
var "Hajken hajken" och dagarna
var fyllda av olika aktiviteter:
smide, spårning, paddla kanot,
hajkmärkestillverkning,
matlagning, lägerbål, bad i
Ringsjön och mycket mer. Vi lärde
oss om att Jesus är vårt ankare i
livet vilket är särskilt viktig att
komma ihåg när det stormar
runtomkring oss. Allt som allt har
vi haft en härlig tid tillsammans
och hoppas att flera tillfälle
kommer vara möjligt under
hösten.
Melanie Weuste

Studenthäng - Tacolov!
Under snart tre år har vi haft ett
studenthäng i kyrkan en fredag i
månaden som vi kallat Tacolov.
Först vegetarisk tacomåltid, och
sedan lovsångsgudstjänst. Hur ska
vi går vidare med detta nu? Med
både en nyanställd studentpastor
i huset, och med restriktioner att
samlas. Vi har i nuläget planerat
för tre fredagskvällar under
hösten: 25 september, 23 oktober
och 20 november. Ännu är vi
öppna för att forma idéerna kring
kvällarna i samråd med
studenterna. För frågor, kontakta
Pelle eller Eva, som jobbar med
studentarbetet.

Barnkalas!
Lör 26 september 14:30
Under hela våren har
söndagsskolan varit nedstängd.
Därför bjuder vi in alla
barnfamiljer som kommer till
Västerkyrkan till ett kalas. Barn
och vuxna möts, fikar, lär känna
varandra och har roligt
tillsammans. Både ni som ofta
kommer till Västerkyrkan och ni
som bara varit någon gång på
besök är välkomna. Frågor och
anmälan görs till
gustaf.bjorkman@vasterkyrkan.nu

För unga och studenter
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USCh - Uniting
Students’ Choir
Får man verkligen sjunga i kör
just nu?
Under de senaste veckorna har
det förekommit flera turer mellan
Folkhälsomyndigheten, SYMF
(Sveriges Yrkesmusikerförbund),
Körledarförbundet, med flera.
Kontentan av de nu rådande
rekommendationerna är att det
faktiskt är möjligt att ha
körverksamhet igång, såvida
lokalen är rymlig och sångarna

håller avstånd. Därför har vi
bestämt att prova en nystart av
studentkören USCh, vars
verksamhet har legat nere sedan i
mitten av mars. Vi startar för
terminen onsdagen den 9
september och håller också en
körhelg i kyrkan den 12-13
september. Är du student, eller i
åldern 20-30, så är du varmt
välkommen att prova.
Sprid gärna informationen vidare!
Kontakt:
eva.kunda.neidek@vasterkyrkan.nu

Kontaktuppgifter

Aktiviteter för unga i Västerkyrkan
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Ordförande
Stina Blomquist 070-012 3342
ordforande.equmenia@vasterkyrkan.nu

Äventyrare
Ålder: årskurs 6-9
Tisdagar 18:15–19:45

Under gudstjänsttid, söndagar
För yngre barn finns Västerkyrkans
barnvaktsrum. Föräldrar ansvarar
själva för sina barn.

Roverscout
För mer information se
Facebooksgruppen: ”Roverscout hos
equmenia Lund”

Söndagsskola & Kors&Tvärs
Samlas varje söndag under 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
Kontakt: Helena Nyman,
070-746 11 85
helena.casspe@gmail.com och
Scouter
Kontakt: Johannes Sporre,
072-518 63 45
johannessporre@gmail.com
Spårare
Ålder: årskurs 2-3
Tisdagar 18:15–19:45
Upptäckare
Ålder: årskurs 4-5
Tisdagar 18:15–19:45
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Tonår
Ålder: 13 år och uppåt
Fredagar 19:00– ca 21:30 enligt program
Kontakt: Melanie Weuste,
073-062 92 29
melanie.weuste@vasterkyrkan.nu
Idrott
Fredagar 17:00-18:30 i
Lerbäcksskolans idrottshall
Kontakt: Olle Axelsson,
070-383 91 61
soa.96@hotmail.com
Facebook: Micklagård och
Västerkyrkans innebandygrupp

Kalendarium
september 2020
september

Söndag 6 september –
Samlingssöndag
Gudstjänst med nattvard.
Medmänniskan
Predikan: Gustaf Björkman
Musikmedverkan: Tobias Nilsson, Eva
Kunda Neidek. Kyrkkaffe
Onsdag 9 september
14:00 – 16:00 Öppen kyrka
Välkommen till en öppen gemenskap
i Västerkyrkan. Enkelt fika finns.
Bubbla med nya och gamla
bekantskaper.
18:30 Uppstart USCh
Torsdag 10 september
19:00 Ny i stan
Nya och gamla studenter hälsas
välkomna med lite kvällsmat,
gemenskap och andakt
Lördag 12 september
10 – 15 Kördag för USCh
Söndag 13 september
11:00 Installationsgudstjänst för Pelle
Martinsson.
Enheten i Kristus
Predikan: Pelle Martinsson
Musikmedverkan. Eva Kunda Neidek,
Studentkören USCh. Kyrkkaffe

Onsdag 16 september
14:00 – 16:00 Öppen kyrka
Välkommen till en öppen gemenskap
i Västerkyrkan.
Enkelt fika finns. Bubbla med nya
och gamla bekantskaper.
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18 – 27 september
Equmeniakyrkans kyrkokonferens i
digital form. Se Equmeniakyrkans
hemsida för mer information.
Lördag 19 september
09:00 Kvinnofrukost Gäst: Louise
Vinge, professor emeritus i
litteraturvetenskap. Berättaren Ernst
Norlind (1877–1952).
Söndag 20 september
11:00 Gudstjänst. Ett är nödvändigt
Predikan: Gustaf Björkman
Musikmedverkan: Hans Fagius,
Elizabeth Bjarnason. Kyrkkaffe
Onsdag 23 september
14:00 – 16:00 Öppen kyrka
Välkommen till en öppen gemenskap
i Västerkyrkan. Enkelt fika finns.
Bubbla med nya och gamla
bekantskaper.
Lördag 26 september
14:30 – 16:30 Barnkalas
Fredag 25 september
19:00 Studenthäng | Tacolov! |

Varje onsdag i höst: Öppen kyrka
Under juli och augusti har vi haft Under parasollen på onsdagar kl 14-16. Vi fortsätter
med samma öppenkyrkliga verksamhet, tills vidare. Är det fint väder kan vi fortfarande
hålla till utomhus under parasollerna, och annars kan vi vara inomhus, så länge vi
respekterar avståndet och undviker trängsel. Enkelt fika finns, och kyrksalen står öppen
för enskild bön, andakt och ljuständning.
Vissa onsdagar kommer vi eventuellt, pga lokalbrist, behöva ställa in. Håll utkik på
hemsidan och på Facebook!
VARMT VÄLKOMMEN!
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Kalendarium
september - oktober 2020
Söndag 27 september
11:00 Gudstjänst. Döden och livet
Predikan
Musikmedverkan: Magnus Berglund
Kyrkkaffe
Onsdag 27 september
14:00 – 16:00 Öppen kyrka
Välkommen till en öppen gemenskap i
Västerkyrkan. Enkelt fika finns.
Bubbla med nya och gamla
bekantskaper.

oktober

Torsdag 1 oktober
17:30 Café Adam
Söndag 4 oktober
Den helige Mikaels dag
11:00 Gudstjänst. Änglarna
Predikan: Gustaf Björkman
Musikmedverkan: Magnus Berglund
Kyrkkaffe
Onsdag 7 oktober
14:00 – 16:00 Öppen kyrka
Välkommen till en öppen gemenskap i
Västerkyrkan. Enkelt fika finns.
Bubbla med nya och gamla
bekantskaper.
Lördag 10 oktober
09:00 Kvinnofrukost
Gäst: Solfrid Söderlind, professor vid
avdelningen för konsthistoria
och visuella studier. Stormor i Dalom –
liv och efterliv.
Om Margareta Johansdotter
Zebrozynthia (1594–1657).
Söndag 11 oktober.
Tacksägelsedagen
11:00 Gudstjänst. Lovsång
Predikan
Musikmedverkan: Eva Kunda Neidek,
Pontus Herman. Kyrkkaffe

Onsdag 14 oktober
14:00 – 16:00 Öppen kyrka
Välkommen till en öppen gemenskap i
Västerkyrkan. Enkelt fika finns.
Bubbla med nya och gamla
bekantskaper.
Lördag 17 oktober
09:00 -13:00 Kyrkstädning
Söndag 18 oktober
11:00 Gudstjänst - Trons kraft
Predikan: Gustaf Björkman
Musikmedverkan: Elizabeth Bjarnason,
Lotta Köhlin. Kyrkkaffe
Onsdag 21 oktober
14:00 – 16:00 Öppen kyrka
Välkommen till en öppen gemenskap i
Västerkyrkan. Enkelt fika finns.
Bubbla med nya och gamla
bekantskaper.
Torsdag 22 oktober
17:30 Café Adam
Fredag 23 oktober tom 25 oktober
LAN
Fredag 23 oktober
19:00 Studenthäng | Tacolov! |
Söndag 25 oktober
11:00 Gudstjänst - Att leva tillsammans
Predikan: Pelle Martinsson
Musikmedverkan: Tobias Nilsson
Kyrkkaffe
Lördag 31 oktober
Alla helgons dag
11:00 Gudstjänst. Helgonen
Predikan: Pelle Martinsson
Musikmedverkan: Hans Fagius
Kyrkkaffe
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Kalendarium
november - december 2020
november

Söndag 1 november
Allhelgonadagen
11:00 Gudstjänst. Vårt evighetshopp
Predikan: Gustaf Björkman
Musikmedverkan: Hans Fagius
Kyrkkaffe
Onsdag 4 november
14:00 – 16:00 Öppen kyrka
Välkommen till en öppen gemenskap i
Västerkyrkan. Enkelt fika finns.
Bubbla med nya och gamla
bekantskaper.

Onsdag 18 november
14:00 – 16:00 Öppen kyrka
Välkommen till en öppen gemenskap i
Västerkyrkan. Enkelt fika finns.
Bubbla med nya och gamla
bekantskaper.
Torsdag 19 november
17:30 Café Adam
Fredag 20 november
19:00 Studenthäng | Tacolov! |
Lördag 21 november
Församlingens årsmöte

Söndag 8 november
11:00 Gudstjänst. Frälsningen
Predikan: Gustaf Björkman
Musikmedverkan. Rejoice
Kyrkkaffe

Söndag 22 november
Domsöndagen.
11:00 Gudstjänst. Årshögtid.
Predikan: Gustaf Björkman
Musikmedverkan. Kyrkkaffe

Onsdag 11 november
14:00 – 16:00 Öppen kyrka
Välkommen till en öppen gemenskap i
Västerkyrkan. Enkelt fika finns.
Bubbla med nya och gamla
bekantskaper.

Onsdag 25 november
14:00 – 16:00 Öppen kyrka
Välkommen till en öppen gemenskap i
Västerkyrkan. Enkelt fika finns.
Bubbla med nya och gamla
bekantskaper.

Lördag 14 november
09:00 Kvinnofrukost
Gäst: Charlotte Erlanson-Albertsson,
professor i medicinsk och fysiologisk
kemi. Aina Rietz (1885–1947), en
modig sjuksköterska på okänd mark i
österled.

Söndag 29 november
Första advent
11:00 Gudstjänst. Ett nådens år
Predikan: Gustaf Björkman
Musikmedverkan:
Kyrkkaffe

Söndag 15 november
11:00 Gudstjänst med nattvard:
Vaksamhet och väntan
Predikan: Åsa Ram
Medverkan av sjukhuskyrkan
Musikmedverkan. Kyrkkaffe

december

Onsdag 2 december
14:00 – 16:00 Öppen kyrka
Välkommen till en öppen gemenskap i
Västerkyrkan. Enkelt fika finns.
Bubbla med nya och gamla
bekantskaper.
Söndag 6 december
11:00 Gudstjänst. Guds rike är nära
Predikan: Pelle Martinsson
Musikmedverkan. Kyrkkaffe
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www.vasterkyrkan.nu
Årets kyrkokonferens blev
inställd pga Covid-19, men i
september kommer den digitala
versionen att äga rum. Du som är
intresserad av att följa de öppna
evenemangen online kan läsa
mer på https://
equmeniakyrkan.se/aktuellt/
kyrkokonferens/

Postadress:
Byggmästaregatan 21
222 37 Lund
Pastorsexpeditionen:
tfn: 046-211 29 56
Öppettider: tisdagar och torsdagar
kl 10-12.
Gustaf Björkman
Församlingsföreståndare
gustaf.bjorkman@vasterkyrkan.nu
tfn: 079-335 37 43
Pelle Martinsson
Studentpastor
pelle.martinsson@vasterkyrkan.nu
tfn: 073-636 93 95
Eva Kunda Neidek
Församlingsmusiker
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
Melanie Weuste
Ungdomsledare
melanie.weuste@vasterkyrkan.nu
tfn: 073-062 92 29
Fredric Medin
Församlingens ordförande:
ordforande@vasterkyrkan.nu
tfn: 0705-09 05 33
Bankgirokonto: 753-5602
Swish: 123 274 22 94
Västerkyrkan ligger i hörnet av
Vävaregatan/Byggmästaregatan.
Busslinje 5 stannar utanför kyrkan,
hållplats “Västerkyrkan”.

