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Musiken, hundarna och det gula teglet 
Läs Eva Kunda Neideks tillbakablick på sidan 3



 

 2 Välkommen  
till Väster i Lund  
Aldrig tidigare har jag upplevt en 
tid som denna. När jag skriver det 
här raderna befinner sig Skåne i 
lokala restriktioner som nästan 
kan liknas vid en lockdown. 
Västerkyrkan i Lund har under 
några veckor stängt ner alla 
offentliga samlingar för barn och 
vuxna. Det har vad jag vet aldrig 
hänt i Västerkyrkans över 100-
åriga historia. Smittspridningen 
av covid 19-pandemin är på sin 
högsta nivå i Skåne och vi vet 
inte när det vänder. Tills vidare 
sänder vi våra gudstjänster och 
en del andra samlingar på 
Youtube och vi är glada för den 
tekniken. Men hur är man Kyrka 
när man inte kan mötas? Hur kan 
vi stödja och hjälpa varandra? Jag 
tänker att även om många av oss 
tycker att det är tråkigt och 
deprimerande så är församlingen 
faktiskt en tillgång. Även om vi 
inte får ses så ingår vi i ett nätverk 
både praktiskt och i tron. När 
Bibeln beskriver vad en kyrka är 
så används alltid bilder av att vi 
människor sitter ihop: Ty liksom 
kroppen är en och har många 
delar och alla de många 
kroppsdelarna bildar en enda 
kropp, så är det också med 
Kristus. Med en och samma Ande 
har vi alla döpts att höra till en 

och samma kropp, vare sig vi är 
judar eller greker, slavar eller fria, 
och alla har vi fått en och samma 
Ande att dricka. Kroppen består 
inte av en enda del utan av 
många. (1 Kor 12:12-14)  

Så trots att vi inte kan mötas så 
hör vi ihop. Och vet ni vad. Jag 
märker det. Många hör av sig och 
frågar, hur är det honom eller 
henne, hur går det för den och 
den. På samma sätt med de som 
jag har kontakt med, så många i 
församlingen är djupt engagerade 
i alla andra. Det är som det står.  

Är det en perfekt gemenskap, 
glöms aldrig någon bort? 
Knappast. Västerkyrkan är full av 
brister, men trots det så är vi en 
församling som hör ihop mer än 
att vi är med i en förening, vi är 
en del av en kropp. Jag tänker på 
de platser på jorden där kyrkan är 
förbjuden eller förföljd. Man kan 
sällan mötas offentligt. Men 
kyrkan på sådana platser lever 
ofta ändå. För vi hör ihop. Snart 
kan vi samlas igen. Då kan vi se 
tillbaka på en jobbig period, men 
förhoppningsvis säga till varandra: 
Vilken gåva att vi hörde ihop, 
även när vi inte kunde ses. 

Gustaf Björkman, pastor och 
församlingsföreståndare 

Reflektioner från Västerkyrkan
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Reflektioner från Västerkyrkan

Musiken, hundarna och det gula teglet 
Pastorskollegor i all ära. 
Dom kan vara både skötsamma och roliga att vara med. 
Men deras hundar! Dom väcker mitt hjärta på allvar. 
När Karin slutade i somras hade det redan passerat två mellanschnauzers på 
kontoret. 

Först den lite darrbenta och livserfarna Siri, som senare lämnade oss och gav 
plats åt Vilda Valpen Vera. Älskade Vera! Som jag fick glädjas av henne i 
huset under hela två år. Bless her heart - nu springer hon runt i de 
uppländska skogarna. Valpen Lovis är en helt annan. Sofistikerad. Lugn och 
väluppfostrad (som sin husse?) lyser hon upp den gula tegeltillvaron med ett 
värdigt, klassiskt labradortemperament. Jag ser verkligen fram emot att lära 
känna henne mer. För det är läkande att krama en vovve när världen utanför 
vacklar. L u d d t e r a p i. Och diakoni när den fungerar som bäst. 

Min arbetsmiljö i Västerkyrkan har under det senaste halvåret bjudit på flera 
förändringar. Medan världen stapplat fram, så har också vår församling gjort 
det. Fram och tillbaka – i skrivande stund känns det mesta i tillvaron som 
tillbaka. Gud hjälpe oss och vår värld! För min egen del har de nya 
förutsättningarna handlat om att fånga chansen att förvalta frukterna av mina 
tre år i Västerkyrkan. Jag har genom studioinspelningar av mässorna Tusen 
skäl att leva! och En handfull dagar skapat möjlighet för denna musik att leva 
vidare, även i framtiden. Ett 20-tal sångare och musiker medverkade under 
den första inspelningsperioden i somras, då vi tillfälligt gjorde om några av 
Västerkyrkans lokaler till inspelningsstudio. Tusen skäl att leva! planeras 
släppas under våren 2021, men redan före jul väntas en release av 
allhelgonamässan En handfull dagar, tack vare ett lyckat samarbete med Ide 
Vokalensemble från Domkyrkoförsamlingen. 

Mina hittills tre arbetsår i Västerkyrkan har gått fort. 
Och mycket har hänt i både mitt liv, i församlingens och i världens. 
Ingen av oss har ännu upplevt morgondagen – men just nu känns det rätt 
och klokt att vårda och ta hand om de sångskatter som fått gro under mina 
fingrar i det gula växthuset. Jag känner stor tacksamhet att få koka ner 
grödan och nogsamt smaka av, och hälla på rena burkar inför en ljusnande 
framtid. Må den visa sig snart! 

Församlingsmusiker Eva Kunda Neidek 



 4 Årsmöte 2020 
Den 21 november är dagen för 
församlingens årsmöte. Vi summerar 
ett mycket speciellt år för oss själva, 
församlingen, samhället och faktiskt 
hela världen. Sedan mitten av mars 
har vi mer eller mindre pausat den 
mesta verksamheten i kyrkan. 
Ledsamt men nödvändigt. Vi har ändå 
firat gudstjänst varje söndag och sänt 
dessa online vilket vi är glada för och 
vi vet att det varit uppskattat och 
viktigt för församlingen. 

Trots att mycket i kyrkan satts på paus 
har vi i styrelsen och de anställda på 
en del sätt jobbat mer är vanligt. Vi 
har försökt vara kreativa och hitta 
vägar att trots sociala restriktioner 
ändå kunna bibehålla någon form av 
gemenskap. En har varit de livesända 
gudstjänsterna och ett annat mycket 
uppskattat inslag var fredags-
andakterna i våras. Under sommaren 
ordnade vi ett enkelt café i form av 
Under Parasollen. Under hösten har 
vi fortsatt med Öppen kyrka på 
onsdagar. Vi har också ordnat med 
telefonlistor för att hålla kontakten 
med medlemmar som har funnits i 
riskgrupperna för Covid-19. Istället 
för traditionsenlig julbasar anordnas i 
år en eBasar och vi har en del andra 
idéer på aktiviteter vi kan ha om 
restriktionerna fortsätter som dom är 
för stunden. Det är svårt att planera 
långsiktigt men jag vill med dessa 
rader ändå försäkra er alla om att vi 
gör vårt bästa för att Västerkyrkan, 

trots coronapandemin, ändå ska ha 
en naturlig plats i vardagen för oss. 

Jag vill passa på att tacka hela 
församlingen för att kollekter och 
månadsgåvor hittills varit så stabila 
under coronapandemin. Detta är 
helt avgörande för att församlingen 
ska kunna fortsätta fungera och 
vara väl rustad när vi återgår till 
det mer normala. Jag vill också 
rikta ett särskilt tack till de 
ungdomar och studenter som 
ställer upp och jobbar med teknik, 
sång och annat och gör 
livesändningarna av gudstjänster 
möjliga 
Ett innerligt tack! 

Jag tror vi är många som längtar 
efter att kunna ha normala sociala 
relationer och kunna ses i kyrkan 
som vi är vana vid. Låt oss hoppas 
att detta händer inom en inte 
alltför lång tid. Även om tiden 
sedan mars månad varit tuff har vi 
också lärt oss saker som vi som 
församling kommer att ha nytta av 
även i framtiden. 

Önskar er alla en fin adventstid! Se 
till att tända många ljus, ring till 
varandra eller skriv ett hederligt 
vykort och skicka till någon du tror 
skulle bli glad för det. 

Varma hälsningar och Guds 
välsignelse, 

Fredric Medin, ordförande 

Det händer i Västerkyrkan



 5Omsorg om varandra  
Vi har i församlingen ett särskilt 
ansvar för varandra. I normala tider 
har de flesta av oss möjlighet att 
träffas och fira gudstjänst 
tillsammans. Men i de tider vi lever 
nu är det mesta annorlunda. Det 
som normalt fungerar sätts på prov 
och vi utmanas att än mer bry oss 
om varandra. 

Vi vet att många i vår församling har 
kontakt med varandra. Men vi vill 
inte att någon ska känna sig utanför. 
Alla ska vara med. 
Hur gör vi då för att alla ska känna 
att man är med och att det finns de 
som bryr sig? 

Det är inte svårt. Det finns många 
som vill ta kontakt och andra som är 
glada för att få ett telefonsamtal eller 
ett mail. 
Våra anställda finns och har kontakt 
med många. Men vi är fler som kan 
ta ansvar för varandra. Vi kan hitta 
former för att se till att ingen blir 
lämnad utanför. 

Vårt diakonala utskott vill hjälpa till 
så att alla i församlingen får den 
gemenskap de vill ha. Tanken är att 
be några medlemmar i församlingen 
ringa upp andra medlemmar så att 
en regelbunden kontakt skapas. Alla 
ska känna sig inkluderade. 

Du som känner att du kan och vill 
ta ansvar för att kontakta några 
medlemmar ber vi höra av dig till 

Moa Mellbourn i det diakonala 
utskottet. Likaså ger vi möjlighet till 
dig som önskar bli uppringd eller på 
annat sätt kontaktad av en annan 
församlingsmedlem att höra av dig 
till Moa. Moa når du på telefon 
0709-148 034 eller 
moa_mellbourn@hotmail.com 

Tillsammans skapar vi en gemenskap 
där alla finns med. 

Diakonala utskottet 

Julkrubban i Västerkyrkan 
År 1967 togs den julkrubba i bruk 
där församlingsmedlemmen Inga 
Maja Grundemar skulpterat fram 
figurerna. 

Nu har lerfigurerna börjar falla 
sönder och Inga Majas dotter Karin 
Erterius och Västerkyrkan församling 
känner tacksamhet att krubban 
fungerat och gett glädje till oss i 52 
år! 

Vår församlingsmedlem och skickliga 
träskulptör Baqer Mozafari Didar, 
som gjort blomman i trä som står vid 
predikstolen, har under 2020 
skulpterat fram nya vackra figurer i 
trä till Västerkyrkans julkrubba. Den 
nya julkrubban tas i bruk den 1 
Advent 2020. Vi önskar och hoppas 
att den nya julkrubban skall glädja 
och få vara en symbol för att det 
nyfödda barnet ger oss ett hopp om 
att det kommer nya möjligheter och 
ljusare tider! 

Ninni-Marie Andrén-Sandberg

Det händer i Västerkyrkan



 6 Västerkyrkans granne har 
blivit grönare 
Under de 55 år som gått sedan 
Västerkyrkan och Micklagård 
invigdes har det runnit mycket vatten 
under broarna. Vad gäller Micklagård 
har det under det senaste decenniet 
dessutom runnit mycket vatten 
genom taket. 2018 beslutade därför 
styrelsen för Micklagård att 
genomföra en omfattande renovering 
av taket för att slippa att lappa och 
laga en strid ström av kostsamma 
läckage. 

I takt med att diskussionen fortsatte 
kom vi på att det platta taket på 
Micklagård är perfekt för 
elproduktion. Att skjuta på 
investeringen skulle innebära att taket 
behövde tätas en gång till i samband 
med ett eventuellt framtida montage. 

Projektidén var att montera 
solpaneler på Micklagård för att 
försörja även Västerkyrkan med el. 
Tyvärr tillåter inte svensk lagstiftning 
att sälja el till en annan fastighet än 
den som elen produceras på och 
plötsligt blev frågan om Micklagård 
skulle orka med att göra 
investeringen själv. 

Med respekt för skapelsen och 
visionen att bli grönare beslutades att 
driva projektet och när bygglov och 
statligt stöd var beviljat satte arbetet 

igång. För att öka effektiviteten på 
anläggningen valdes en vit 
takbeläggning och 368 solpaneler 
omfattande en yta på 625 
kvadratmeter monterades. 

Sedan början av september i år 
produceras det el så det står 
härliga till på Micklagårds tak. 
Uppskattningsvis 85 000 kWh el 
kommer att produceras årligen 
vilket innebär en besparing på 
drygt 100 tSEK varje år under de 
kommande 30 åren och 
investeringen på en knapp miljon 
kronor kommer att vara ”betald” 
2029. 

Besparingarna kommer väl till 
pass och möjliggör visionen att 
Micklagård skall vara landets 
grönaste och bästa studenthem 
lång tid framöver. 
Mårten Sundberg 

Det händer i Västerkyrkan

Foto: Hugo Sundberg 



 7också tillvaron! Det andra benet 
som står för påverkan och 
förmedling av samhällsinformation 
samt opinionsbildning i för 
pensionärer vitala frågor är av stor 
vikt för att skapa en vardag som ger 
god livskvalité. 

RPG:s inflytande i samhället sker 
på tre olika nivåer. 
Regeringsnivå där RPG deltar i 
Regeringens pensionärskommitté 
(RPK), Socialstyrelsens äldreråd och 
pensionsmyndigheten. RPG är 
också remissinstans och får ge 
synpunkter på en rad utredningar. 
Landstingsnivå. RPG har en 
ledamot i Regionens pensionärsråd 
(CPR). Här diskuteras t ex frågor 
inom hälso- och sjukvård samt 
kommunikation. 
Kommunnivå – KPR Kommunens 
pensionärsråd. Här diskuteras 
frågor som gäller ekonomi, sjuk- 
och hälsovård, bostad etc. på det 
lokal planet som är av vikt för 
åldersgruppen. 

RPG verkar ofta tillsammans med 
övriga pensionärsorganisationer i 
det politiska agerandet för att få så 
stor genomslagskraft som möjligt. 

Vill du veta mer så kontakta 
Ann-Christin Lindbom  
tel 073 7520697 eller 
annchristin.lindbom@gmail.com

Vad är, vad vill och vad 
gör RPG? 
Riksförbundet 
PensionärsGemenskap (RPG) 
startade 1974. Initiativtagarna var 
dåvarande missionsföreståndaren 
Gösta Niklasson, som då skulle gå i 
pension, Frikyrkliga Studieförbundet 
(nuvarande Bilda) och Sveriges 
Frikyrkoråd. Man såg att det inte 
fanns någon pensionärsförening som 
vilade på kristen grund. Förbundet 
är partipolitiskt obundet. RPG är det 
minsta pensionärsförbundet men 
kan ändå göra sin röst hörd. RPG 
har föreningar i hela landet. 

Lundabygdens RPG startade i 
november 2010 och har nu 135 
medlemmar. Föreningens 
medlemmar kommer från Lund och 
angränsande kommuner därav 
namnet. 

RPG:s verksamhet vilar på två ben. 
Gemenskap och påverkan politiskt 
för en bättre vardag. G.et som står 
för gemenskap är således en viktig 
del i verksamheten. Där betyder de 
regelbundna föreningsmötena med 
program som skall medverka till att 
vardagen får en guldkant. Vi vet ju 
att gemenskap med andra 
människor är viktig för den psykiska 
hälsan. Att få mötas och dela en 
upplevelse betyder mycket. 
Kaffebordets läckerheter förhöjer 

Lundabygdens RPG

mailto:annchristin.lindbom@gmail.com


88 Vi som vill och kan delar en minuts bön kl 12 varje vardag: 
Gud, vi kommer till dig med vår oro. Vi säger som det är: Vardagen är 
förändrad. Våra rutiner har ändrats. Det känns otryggt, vi ber dig om hjälp. 
Du är en Fader och en Moder för mänskligheten. Du har omsorg om varje 
människa.  

Vi ber för dem som har makt att fatta beslut som berör många. Gör dem visa 
och modiga att fatta kloka beslut. 

Hjälp oss enskilda att ta vårt ansvar gentemot varandra när vi får direktiv från 
myndigheter hur vi ska leva under den närmaste tiden. 

Vi ber för alla som jobbar för att hindra smittspridning av coronaviruset. 

Vi ber för dem som arbetar för de äldre - välsigna dem och ge dem kraft och 
hälsa så att de äldre får den omsorg de behöver. 

Vi ber för sjukhuspersonal - välsigna och beskydda dem och ge dem kraft att 
orka sina arbetsuppgifter. 

Vi ber om ett beskydd mot smittan för dem som tillhör en riskgrupp eller på 
annat sätt är extra utsatta. 

Vi ber för världens forskarlag att de ska finna ett vaccin mot viruset. 

Vi ber om solidaritet länder emellan så att även fattiga länder får möjlighet att 
skydda sin befolkning. 

Jesus du är vår räddning. Det kommer en dag för varje människa när vår kropp 
ska dö. Ge oss tro som bär så att vi inte behöver leva i rädsla. Ge oss tro på att 
du står på andra sidan och tar emot oss med öppen famn. 

Ge oss kraft att visa kärlek och omsorg om vår nästa. Gör oss frimodiga och 
kreativa nu när våra vardagsrutiner är förändrade. Ge oss hopp och tillit. När vi 
ropar till dig så förändras vi. Du fyller oss med kraft från höjden. 

Vi vill ära dig, Gud, och upphöja ditt namn, Jesus. Vi ber att den Heliga Anden 
ska vägleda oss steg för steg. 

Amen 

Bön klockan 12
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Melanie Weuste - 
ungdomsledare i 
Västerkyrkan 
Melanies tjänst som ungdomsledare 
är nu 25 procent. 
Med tacksamhet kan noteras att vi 
har en ungdomsledare med ett stort 
engagemang och stort hjärta för 
verksamheten i Equmenia Lund-
Västerkyrkans unga (ELVU). 
I hennes uppgifter ingår att 
tillsammans med ungdomsstyrelsen 
och övriga anställda finnas till för 
barn och ungdomar och deras behov 
av andlig omsorg samt stöd för 
ideella ledare och vara en länk 
mellan Equmenia i Lund och 
Västerkyrkans församling. 
En mycket viktig uppgift är att 
organisera och ansvara för ungdoms-/
tonårsträffar på fredagskvällar ibland i 
samarbete med tonårsgrupper i andra 
kyrkor. Konfirmationsverksamheten är 
också en viktig del. 
Att Melanie har många strängar på 
sin lyra kan vi notera. Hon är delaktig 
i gudstjänster där hon ibland spelar 
på sin tvärflöjt. Att hon är en skicklig 
tecknare kan vi se då hon visar sina 
almanackor med bilder från Lund och 
Skåne. Hon har nu i höst påbörjat sin 
läkarutbildning! 

Tacolov 
Tacolov är en träffpunkt i 
Västerkyrkan för framförallt 
studenter. Konceptet är nog 
välkänt vid det här laget. Men 
kort så träffas vi och äter därefter 
firar vi en gudstjänst med 
nattvard. Under hösten har vi 
prövat att sprida ansvaret till lite 
fler inte minst matdelen vilket 
fallit väl ut. Det ska vi försöka 
vidareutveckla i vår. Planerade 
samlingar är 5 februari och 5 
mars och båda samlingarna 
börjar 19.00. 

Micklagårds 
pepparkakshustävling 
Söndagen den 6 december är det 
planerat ett litet 
Micklagårdsarrangemang. En liten 
tävling i byggande av 
pepparkakshus. Det blir en kamp 
mellan korridorerna. Lokaler i 
Västerkyrkan har bokats men i 
skrivande stund är det svårt och 
veta om restriktionerna medger 
den typen av aktiviteter men 
förhoppningsvis ska det bli av. 
Hemitrådet på Micklagård 
kommer att ha satt upp de regler 
som gäller vid tävlandet och vi 
hoppas att det blir en kompetent 
jury från församlingen och 
Equmenia i Lund. 
Pelle Martinsson, studentpastor 

För studenter i Västerkyrkan



1010Ordförande 
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 & Kors&Tvärs  
Samlas varje söndag 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 

Scouter  
Kontakt: Olle Axelsson  
Tfn: 070-383 91 61 
soa.96@hotmail.com 

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 

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

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

Innebandy  
Fredagar 17:00-18:30 i Lerbäcksskolans 
idrottshall Facebookgrupp: Micklagård 
och Västerkyrkans innebandygrupp

Kontaktuppgifter

Aktiviteter för unga i Västerkyrkan

Premiär för Västerkyrkans eBasar 

Det finns många saker som vi inte vill vara utan. En av dem är 
den årliga julbasaren. I år kan vi tyvärr inte anordna den som vi 
brukar. För första gången i Västerkyrkans historia ska vi därför 
istället hålla denna online. 

Vi kommer att erbjuda en exklusiv jullåda packad med 
hemmagjorda godsaker tillverkade av församlingsmedlemmar, 
och ett antal nygjorda kransar i ett begränsat antal. Tveka inte, 
utan gå genast in på Västerkyrkans hemsida och läs mer om hur 
du ska göra för att kunna köpa dessa. Först till kvarn…

mailto:soa.96@hotmail.com


Söndag 3 januari. 
11:00 Gudstjänst. Guds hus 

Söndag 10 januari 
11:00 Gudstjänst. Jesu dop 
Predikan: Pelle Martinsson 

Söndag 17 januari 
11:00 Gudstjänst. Livets källa 
Predikan: Gustaf Björkman 

Söndag 24 januari 
11:00 Gudstjänst. Jesus skapar tro 

Torsdag 28 januari 
17:30 Café Adam 
Studentpastor i pandemitid 
Gäst: Pelle Martinsson, 
studentpastor i Lund och Alnarp 

Söndag 31 januari. Septuagesima 
11:00 Gudstjänst. Nåd och tjänst 
Predikan: Gustaf Björkman 

Fredag 5 februari 
19:00 Studenthäng | Tacolov! | 

Söndag 7 februari. 
Kyndelsmässodagen 
11:00 Gudstjänst. Uppenbarelsens 
ljus 

Söndag 14 februari. 
Fastlagssöndagen 
11:00 Gudstjänst. Kärlekens väg 
Predikan: Gustaf Björkman 

1111OBS! OBS! OBS! 
På grund av den rådande 
coronapandemin så kan ändringar ske 
med kort varsel. Titta gärna på 
Västerkyrkans hemsida eller ring 
Gustaf Björkman 079-335 37 43 
Ann-Christin Lindbom 073-752 06 97 

Söndag 6 december 
11:00 Gudstjänst med nattvard. Guds 
rike är nära 
Predikan: Pelle Martinsson 
Musikmedverkan: Eva Kunda Neidek 

18:00 Adventsfika och 
pepparkakshustävling. Ett 
micklagårdsarrangemang 

Söndag 13 december 
11:00 Gudstjänst. Bana väg för 
Herren 
Predikan: 
Musikmedverkan: Magnus Berglund 

Söndag 20 december 
11:00 Gudstjänst. Herrens moder 
Predikan: Åsa Ram 
Musikmedverkan: Tobias Nilsson och 
Eva Kunda Neidek 

Torsdag 24 december – Julafton 
11:00 Julbön 
Medverkande: Gustaf Björkman, 
Magnus Berglund, Kevin Berglund 

Söndag 27 december 
11:00 Gudstjänst. Guds barn 
Predikan: Pelle Martinsson 
Musikmedverkan: Eva Kunda Neidek 

december 2020 - februari 2021
Kalendarium



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”. 

Kalendarium

Torsdag 18 februari 
17:30 Café Adam 
Vad har Bibeln med oss att göra? 
Gäst: Erik Aurelius, tidigare biskop 
i Skara 

Lördag 20 februari 
09:00 Kvinnofrukost 
Min släkting Aina Rietz (1885–
1947). 
En modig sjuksköterska på okänd 
mark i österled 
Charlotte Erlanson-Albertsson, 
professor i medicinsk och 
fysiologisk kemi. 

Söndag 21 februari. Första 
söndagen i fastan 
11:00 Gudstjänst. Prövningens stund 

Söndag 28 februari. Andra 
söndagen i fastan 
11:00 Gudstjänst. Den kämpande 
tron 
Predikan: Pelle Martinsson 

Fredag 5 mars 
19:00 Studenthäng | Tacolov! | 

Söndag 7 mars. Tredje söndagen i 
fastan 
11:00 Gudstjänst. Kampen mot 
ondskan 
Predikan: Gustaf Björkman 

februari - mars 2021
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