Aktuellt nummer: december 2021 - februari 2022

VÄSTERKYRKANS FÖRSAMLING I LUND, EQUMENIAKYRKAN

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

Julen i Västerkyrkan startar med vår traditionsenliga

julbasar, fortsätter med adventsgudstjänster, skivrelease och
kulminerar i den levande julkrubban. Välkommen!

Gu af har ordet
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Tillbaka till det normala?
Efter mer än ett års restriktioner kan
vi mötas i kyrkan igen. Äntligen!
Det går inte att ta miste på glädjen i
att ses. De senaste veckorna har jag
sett så många ansikten som skiner
upp i oförställd glädje över att bara
kunna ses. Själv uppskattar jag den
fumligheten som uppstår när vi
hälsar på varandra. Vi vet inte om vi
ska börja ta hand igen, eller som vi
ska våga krama om varandra, eller
fortsätta som under pandemin. Så
ofta uppstår en liten fråga. Och just
där nns något vackert. Vi stövlar
inte bara in i gamla mönster och tar
varandra för givet. För i den där
fumligheten så göms det som ofta
behövs i våra relationer. En
lyhördhet, en försiktighet, en ärlig
fråga och lite hänsyn.

fi

fl

st

fi

Innan vi drar några övriga
förhastade slutsatser ska det sägas
att pandemin inte är över.
Smittspridningen kan plötsligt öka
igen. Vi förhåller oss ödmjuka till
att nya restriktioner kan införas.
Men när vi re ekterar kring vad
pandemin gjort med oss kan vi se
några saker. Det första och mest
smärtsamma är att några av
församlingens medlemmar dog i
Covid-19 och vi saknar och sörjer
dem. I samband med
allhelgonahelgen hade vi en

minneshögtid för de som gått bort
under pandemin där vi inte
kunnat ha offentliga
minnesstunder. Det blev en
påminnelse om hur nt det är att
samlas och minnas dem som gått
före.

En annan slutsats vi drar är att en
kyrka och församling blir extra
viktig när något så omfattande
händer som en världsvid
pandemi. Plötsligt sätts vår
gemenskap på prov. Vi kan
konstatera att när vi inte längre
kan mötas till gudstjänst och
andra samlingar så behövs andra
former av nätverk i församlingen.
Många har vänner i församlingen
och den vänskapen har betytt
mycket under pandemin, att
ringas, skriva till varandra eller ses
ute under säkra former blev viktigt
för många. Som anställda och
styrelse tog vi några initiativ att
kontakta alla i församlingen för att
ingen skulle bli lämnad helt
ensam. Men vi vet att vi inte

lyckades hela vägen. Några i
församlingen ingår i så kallade
hemgrupper och där uppstod ett
naturligt nätverk av omsorg.
Därför har vi nu tagit initiativ så
att att alla som önskar ska kunna
vara med i en hemgrupp. Vi vill
att kyrkan ska vara en gemenskap
även om man inte har sitt
umgänge i församlingen.
Till sist vill jag tacka för
förtroendet att vara pastor i
Västerkyrkan de senaste fem
åren. Den första december går
jag vidare till en ny tjänst som
enhetschef i Equmeniakyrkan.
Det har varit goda år. Jag är glad
att jag fått lära känna er alla och
fått många vänner för livet. Vi
kommer att bo kvar i Lund och
fortsätta vara en del av
församlingen.
Gustaf Björkman
Avg. församlingsföreståndare,
Västerkyrkans församling

Rekrytering av pastor
Arbetet med att hitta en ersättare
som pastor och församlingsföreståndare för vår församling
pågår. Gustaf Björkman lämnar
tjänsten den 1 december och vi
har annonserat brett i kristen
press.
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Vi kan konstatera att ett ertal
församlingar är i samma situation
som vi, inte minst här i södra
Sverige. Vi har f n era kontakter
vi arbetar med och har börjat
träffa kandidater till tjänsten. Vi
tror dock att det kan komma att ta
tid att hitta den pastor vi tror att
församlingen behöver. Det är
något vi ska be om, vi behöver
Guds ledning i denna viktiga
fråga. Vi kommer att informera
fortlöpande om hur arbetet
fortskrider.
Bo Paulsson, personalutskottet

THE LIFE-LIGHT
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Fredag 17 december 19:30
Releasekonsert i Västerkyrkan, The Life-Light, med
körsångare och komp under ledning av Eva Kunda
Neidek, och Almaz Yebio som solist. Barbara och Steve
Swanson medverkar med textläsningar. Under kvällen
gör vi en insamling till Musikhjälpen 2021: För en värld
utan barnarbete. Konserten varar cirka 1 timme och
följs av ett release- och adventsmingel. Fri entré!
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Ord från ordförande
Ett mycket speciellt år är snart till
ända. Förhoppningsvis kommer
vi aldrig behöva uppleva igen att
vi faktiskt inte ck gå till kyrkan
och ra gudstjänst. Jag kan inte
låta bli att re ektera över att det
är vardag för många människor
att inte kunna utöva sin tro på det
sätt man vill. Nu kan vi återigen
träffas i Västerkyrkan och ra
gudstjänst tillsammans, och
vilken glädje det är!
En gudstjänst vi kommer minnas
länge är Minnesgudstjänsten vi
rade 7 november. Tänk att
Västerkyrkans församling rymmer
så många mänskliga resurser. Jag
blir varm i hjärtat och känner
stolthet över att tillhöra en sådan
församling! Vi ber, hoppas och
tror att människor ska hitta
tillbaka till kyrkan och vilja delta
och engagera sig på olika sätt. Jag
tror att vi alla vill ha en kyrka
som på olika sätt sjuder av liv och
aktivitet.
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Församlingsstyrelsen har många
frågor på sitt bord. En fråga vi
kommer att fortsätta jobba med
tillsammans med en utsedd
arbetsgrupp är tankarna på en
engelskspråkig gudstjänst och
gemenskap.
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I Vä erkyrkan
Något som också glädjer är att
några församlingsmedlemmar
bildat en ny hemgrupp. Vi hoppas
att era vill göra detsamma. Vill
ni starta eller anmäla ert intresse
att vara med i en så går det bra att
kontakta någon av pastorerna.
De esta verksamheter ck ju
pausa under stora delar av 2021
men en del har startat igång igen.
En del andra vilar fortfarande. Vi
ser fram emot ett 2022 där vi kan
återvända till väl inarbetade
uppgifter och aktiviteter men jag
hoppas också att nya initiativ
kommer att tas. Vi hoppas kunna
erbjuda fördjupningar på olika
sätt och vi hoppas också att
musiklivet i kyrkan kommer att
innebära mycket engagemang,
glädje och mening! Vi gläds
såklart också åt att vi har en n
ungdomsverksamhet och att vi
har förmånen att många studenter
kommer till de olika
studentverksamheterna som
anordnas i vår kyrka. Jag vill tro
att Gud har en plan för oss. Hjälp
oss att lyssna på vad Gud vill
säga oss. Jag ber, hoppas och tror
att vi är många som vill dela
gemenskap och liv med varandra
i Västerkyrkan, i glädje och sorg
och med viljan att sprida Guds
rike.
Fredric Medin, ordförande i
Västerkyrkans församling
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Julbasar 2021
Det är dags för en mer traditionell
Julbasar efter förra årets i sig
lyckade eBasar. Vi är många som
längtat efter att få träffas på riktigt
igen! Det kan vi göra…
Lördagen 27 november
kl 14.00-17.00
Förutom att träffas och ha trevligt
tillsammans kommer det nnas
ett blandat utbud av aktiviteter:
· Försäljning av hembakt och
hemmagjort
· Lotterier
· Kransar
· Fiskdamm
· Konstutställning
· Pyssel för barnen
· Servering av matpajer och
sötebröd
· Liten auktion
· Musik
· Andakt
Hälften av överskottet går till
församlingens arbete och hälften
till Equmeniakyrkans
internationella arbete.
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Missa inte att tillfället att träffa
gamla och nya vänner, äta och
ka gott och kanske spendera en
eller annan krona!

 


fi

Julen i Vä erkyrkan

Jul
i
Vä erkyrkan

Levande julkrubba
Levande julkrubba återuppstår
2021! Vi kommer återigen ha
förmånen att uppleva
julevangeliet genom den levande
julkrubba som blivit en långlivad
och uppskattad tradition. Nu
börjar jakten efter ett Jesusbarn!
Rollistor kommer att anslås i
foajén i kyrkan fr.o.m. söndag 14
november. Skriv upp er på den
roll ni vill anta. Först till kvarn!
Repetitioner kommer att ske
söndag 19 december efter
gudstjänst och genrep onsdag 22
december kl. 18.00. Välkomna att
vara med! Det nns roller för alla
åldrar.

Eva har ordet
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Att koka sylt och sånger
under en pandemi
Den där känslan när du står framför
ett dignande bord med svamp och
nyplockade bär, eller välfyllda
kartonger med äpplen, plommon
och päron från din egen fruktträd.
Du känner dig så nöjd, glad och
duktig! Och sen kommer också
frågan, kanske följt av en del suckar:
Hur ska jag nu ta till vara på allt?
När pandemin kom stod jag med ett
hav av sånger och körmässor framför
mig – frukter från tre års tjänst i
Västerkyrkan, och jag visste att det
vore slöseri om inte sångerna
sparades inför framtiden. Så mitt i
tillvaron av begränsningar och
lockdowns användes många av ”de
överblivna timmarna” till att spela in
och producera musik. Mitt i allt
tråkigt uppstod ny glädje och
skaparkraft! På 1,5 år har 4 album
vuxit fram och färdigställts.
Projekten har genomförts som ett
slags samarbete mellan mig som
fristående kompositör/artist och
Västerkyrkans församling. Kostnader
och utrustning har jag själv tagit
ansvar, liksom större delen av
arbetstiden, medan en del av min tid
i församlingen har kunnat läggas på
övnings- och inspelningstid.

Totalt har cirka 60 stycken
körsångare och musiker fått
medverka. Det hela låter ju
besynnerligt... Hur gick det ens
till? Kanske var det inget annat än
ett Guds under…?
En handfull dagar
Requiem på svenska (2020)

Tusen skäl att leva! (2021)

Livboj – En krans av sånger (2021)

Välkommen till vår
releasekonsert i Västerkyrkan
fredagen den 17 december kl
19:30, då vi också samlar in
pengar till Musikhjälpen. Stanna
inte hemma den kvällen - kom!
Texterna i The Life-Light Livsljuset - är byggda på
bibelparafrasen The Message.
Budskapet kretsar kring prologen
i Johannes evangelium, om Ordet
som blev kött och blev en av oss,
Jesus Kristus - vårt liv och vårt
ljus - som segrat över mörkret.

Efter ett långt och gediget
värkarbete är nu även den fjärde
produktionen klar - The Life-Light
- som jag skrev i Israel och i Lund
under sommaren 2019.
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The Life-Light uppfördes av en
ekumenisk kör i Lund under
advent samma år. Minns du? Vi
sjöng både i Domkyrkan,
Pingstkyrkan och Västerkyrkan.
Kanske var du och lyssnade någon
av kvällarna? Nu är musiken
inspelad med körsångare och
musiker från Västerkyrkan och
Pingstkyrkan i Lund, körsångare
från USCh och Almaz Yebio som
solist.

Jag är stolt och tacksam över att
Västerkyrkan ck vara en
trädgård som bar frukt mitt under
en pandemi - ett växthus där
skörden ck bevaras på rena
burkar inför framtiden.
Ja, musiken betyder så mycket för
oss människor. Och för en kyrka
är musiken väldigt central.
Minnesgudstjänsten den 7
november var en tydlig
påminnelse om detta – styrkan
och värdet i att få samlas och
sjunga och spela tillsammans.
Eva Kunda Neidek
Församlingsmusiker

77

Aktiviteter för unga i Västerkyrkan
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Equmeniascout Lund
behöver stöttning!
Här nns olika sätt som du kan
hjälpa oss att hålla i gång
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 jätte na 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.
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 väldigt välkommen att
komma till oss en tisdag.
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4. Kan du tänka dig göra
punktinsatser? Som t.ex. låna ut bil,
laga mat till ledarplanering, göra
inköp… Mejla oss så skriver vi upp
dig på en lista dit vi vänder oss om
vi behöver hjälp med något.

Varmt välkommen att höra av dig!
Hälsningar Cecilia Flyman,
ordförande Equmenia Lund,
ordforande.equmenia@vasterkyrkan.nu

Olle Axelsson, scoutkårchef
soa.96@hotmail.com

Micklagård och Glasgow
Hur hör dessa platser ihop? Ingen av
oss har väl kunnat undgå
förhandlingarna om hur världen ska
kunna minska sina utsläpp för att
hejda den negativa utvecklingen av
klimatet. En del tror att det blir svårt,
andra är mer optimistiska. Oavsett
vilket så har många länder
presenterat vad de är villiga att göra.
Frågan är om det räcker. I
ekvationen nns också pengafrågan.
Det kostar nämligen att förändra.
Allt detta är ett faktum på
Micklagård. Det kostar att förändra,
men nu nns det sedan lite mer än
ett år tillbaka en solcellsanläggning
på Micklagårds tak. Den generation
jag tillhör är nog mest fascinerad
över de tekniska möjligheterna att
producera sin egen el och inte minst
i dessa tider då elen är dyr. Men
yngre generationer, dit studenterna
som bor på Micklagård hör till,
uttrycker också en tacksamhet över
att deras ytt till Lund inte allt för
mycket belastar miljö och klimat.

Kontaktuppgifter

Aktiviteter för unga i Västerkyrkan
Det nns en bra känsla av att en
del av den hyra de betalar har gått
till att vara del av den klimataktiva
rörelse som många yngre följer.
Vi har som kyrka, all anledning att
fortsätta att göra det vi kan för

klimatet. Och vi ber att ledare för
världens länder både står för sina
åtagande och att man hjälper
varandra att göra förändringarna
som behövs.
Pelle Martinsson

Ordförande
Cecilia Flyman.
Tfn: 073-043 86 70

ordforande.equmenia@vasterkyrkan.nu

Söndagsskola & Kors&Tvärs
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! Förändrat upplägg pga
covid-19. Se vasterkyrkan.nu/
barnochungdom för den senaste
informationen.
Scouter
Start: tis 31 augusti kl 18.15
Kontakt: Olle Axelsson
Tfn: 070-383 91 61
soa.96@hotmail.com

fi

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
Facebookgruppen: ”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
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Kalenda

november - december 2021
November
Lördag 20 november
16:00 Församlingens årsmöte
Söndag 21 november
Domssöndagen. Årshögtid
11:00 Gudstjänst med nattvard
Kristi återkomst
Predikan: Gustaf Björkman
Musikmedverkan: Magnus Berglund
Tisdag 23 november
14:00 RPG-Lundabygdens
föreningsmöte i Västerkyrkan
Präststigen i lapplandsfjällen.
Hans Fowelin berättar
Lördag 27 november
14:00 – 17:00 Julbasar
För mer information, se s. 5.
Söndag 28 november
Första advent
11:00 Gudstjänst | Ett nådens år
Predikan: Gustaf Björkman
Körsång u.l.a. Lisa Medin
Orgel: Hans Fagius. Körsång

December
Fredag 3 december
19:00 Studenthäng | Tacolov! |
Söndag 5 december
Andra advent. Missionssöndag
11:00 Gudstjänst med nattvard
Guds rike är nära
Predikan: Pelle Martinsson
Musikmedverkan:
Eva Kunda Neidek, USCh

ri
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Onsdag 8 december
14:00 RPG-Lundabygdens
föreningsmöte i Filippi
Julfest
Söndag 12 december
Tredje advent.
Söndagsskolans avslutning
11:00 Gudstjänst med nattvard
Bana väg för Herren
Predikan: Karin Olofsdotter
Musikmedverkan: Magnus
Berglund, Eva Kunda Neidek

Fredag 17 december
19:30 Releasekonsert i Västerkyrkan,
The Life-Light, med körsångare,
komp under ledning av Eva Kunda
Neidek och med Almaz Yebio som
solist. Insamling till Musikhjälpen.
För mer information, se s. 4
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december 2021 - februari 2022
Söndag 19 december
Fjärde advent
11:00 Gudstjänst
Herrens moder
Predikan: Malin Lantz
Musikmedverkan: Tobias Nilsson
Fredag 24 december
Julafton
Den heliga natten
11:00 Levande julkrubba
Söndag 26 december
Annandag jul
11:00 Gudstjänst
Martyrerna
Musikmedverkan:
Elizabeth Bjarnason

Januari
Söndag 2 januari
11:00 Gudstjänst
Guds hus
Musikmedverkan: Eva Kunda Neidek
Söndag 9 januari
11:00 Gudstjänst med nattvard
Jesu dop
Predikan: Charlotte Thaarup
Musikmedverkan: Tobias Nilsson

ri

Onsdag 12 januari
14:00 RPG:s föreningsmöte i
Pingstkyrkan
”Mellan änglamark och himlajord”.
Sven Sjunnesson berättar.

Söndag 16 januari
11:00 Gudstjänst med nattvard
Livets källa
Predikan: Pelle Martinsson
Orgel: Hans Fagius

11
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Söndag 23 januari
11:00 Gudstjänst | Jesus skapar tro
Predikan: Åsa Ram
Musikmedverkan: Pontus Herrmann
Söndag 30 januari
11:00 Gudstjänst med nattvard
Jesus är vårt hopp
Predikan: Pelle Martinsson
Musikmedverkan: Tinna Sundberg

Februari
Lördag 5 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 6 februari
Kyndelsmässodagen
11:00 Gudstjänst med nattvard
Uppenbarelsens ljus
Musikmedverkan: Magnus Berglund
Onsdag 9 februari
14:00 RPG:s årsmöte i Filippi

www.vasterkyrkan.nu
februari - mars 2022
Söndag 13 februari
Septuagesima
11:00 Gudstjänst | Nåd och tjänst
Predikan: Pelle Martinsson

Mars

Söndag 20 februari
Sexagesima
11:00 Gudstjänst med nattvard
Det levande ordet

Söndag 6 mars
Första söndagen i fastan
11:00 Gudstjänst
Prövningens stund

Tisdag 1 mars
14:00 RPG:s föreningsmöte
Hans Fagius spelar och berättar

Söndag 27 februari
Fastlagssöndagen
11:00 Gudstjänst med nattvard Kärlekens väg
Predikan: Pelle Martinsson

Postadress:
Byggmästaregatan 21
222 37 Lund
Pastorsexpeditionen:
tfn: 046-211 29 56
Öppettider: tisdagar och torsdagar
kl 10-12.
Församlingsföreståndare
vakant
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”.

