Aktuellt nummer: mars - juni 2020

VÄSTERKYRKANS FÖRSAMLING I LUND, EQUMENIAKYRKAN
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Till jordens yttersta gräns - Till dessa mina minsta

Bilden är från
Västerkyrkans
barnkalas
i år. med ett jullägerbål. Foto: Rolf Casserlöv
På scoutlägret
tjuvstartade
firandeti februari
av Jesu födelse
I detta nummer lägger vi extra fokus på årets kyrkokonferens, som äger rum i Kristi
Himmelsfärdshelgen i Malmö. Passa på att besöka den!

Gustaf har ordet

2

Tro Hopp och Kärlek.

”Va! Är du pastor? Jobbar du i
kyrkan? Är det säkert? Jahaja, du
som verkade så trevlig.” En inte
helt ovanlig kommentar i mitt liv
som ofta följs av något i stil med
”Men vad är meningen med
kyrkan då?” När jag får den typen
av frågor händer det att jag
återvänder till det lilla uttrycket
”Tro Hopp och Kärlek”.
Tro Hopp och Kärlek är inte bara
namnet på ett populärt TVprogram utan ett uttryck från en
av Nya Testamentets mest
populära texter. Kärlekens lov
finns i ett av Paulus brev och
läses ofta på bröllop. Mitt i den
fina dikten om kärlek finns just
det här uttrycket: ”Men nu består
dessa tre: Tro Hopp och Kärlek.”
Det som är fascinerande med
uttrycket från 1 Korintierbrevet
kap 14 är att det inte alls
förklaras. Det nämns bara i
förbifarten i talet om kärlek, som
om alla redan kände till det, som
om det var något helt bekant och
vedertaget. Det skulle kunna vara
så att uttrycket tro hopp och
kärlek användes som en slags
slogan i den första kyrkan, kanske
som Cesars uttryck Veni Vidi Vici.
Oavsett om det är så eller inte så
är det en bra sammanfattning av
kristen tro och om varför kyrkan
finns.

Kyrkan är en plats för tro. Här får
vi finna en tro och här kan tron
växa. Det är alltid intressant att
samtala om hur vi hittat fram till
tro, vilka som varit viktiga
förebilder för oss. Om vad som får
vår tro att växa, eller krympa.
Kyrkans uppgift är hjälpa varandra
att hitta tro och få tron att växa.
Kyrkan är platsen för att sprida
hopp. När den allra första kyrkan
växte fram i romarriket så var den
en social revolution. Fattiga och
rika, slavar och mäktiga män, alla
samlades och delade brödet och
vinet. Efter gudstjänsten delades
brödet ut till de som inget hade.
Den första organiseringen av
kyrkan som vi läser om i
Apostlagärningarna gäller hur
man ska distribuera mat till änkor
och fattiga. Kyrkans uppgift är att
konkret sprida hopp.
Kärlek hör till kyrkans kärna.
Kyrkan vill vara en plats för
gemenskap, där vi bryr oss om
varandra. När kyrkan fungerat
som bäst har den alltid varit en
plats för gemenskap och omsorg.
Som det står i Johannesbrevet: Låt
oss älska varandra eftersom
kärleken kommer från Gud.
Kyrkan finns till för att föda tro,
förmedla hopp och visa kärlek.
Tro Hopp och Kärlek.
Gustaf Björkman
Församlingsföreståndare
Västerkyrkan

Det händer i västerkyrkan
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I fokus: Kvinnofrukost
Tre till fyra lördagar per termin
står ett frukostbord dukat i
Västerkyrkan. På bordet finns
rikligt med pålägg och flera sorters
bröd – hembakat – och så kaffe/te
förstås. Vad är nu detta? Jo, det är
kvinnofrukost – mötesplats för
kvinnor i alla åldrar.
Valborg Lindgärde som basar för
verksamheten kan berätta att det
började för mer än tjugo år sedan
med ett samtal i Stadionkyrkan i
Malmö där det då fanns
funderingar på att just starta detta
slags verksamhet. Ursprungligen
var tanken att församlingens
kvinnor i olika åldrar skulle mötas
för att berätta om sitt yrkesliv, sin
vardag, sin historia. Det blev inte
riktigt så, i vart fall inte – tyvärr –
ett gränsöverskridande vad gäller
ålder. Men grundprincien att alla
har en historia att berätta gäller
fortfarande.
Vid valet av föredragshållare finns
tre principer: gästande talare skall
helst vara från Lund med omnejd,
arvode utgår inte, och vid något
tillfälle per år skall man gärna få
lyssna till någon ur den egna
församlingen. Lisa Medin, Åsa
Gruvberger och Lena Möller kan
stå som exempel bland flera på
uppskattade ’inifrångäster’.

Antalet besökare har ökat under
årens gång och man kan nu säga
att kvinnofrukosten är en
institution. Vid varje termins
början skickas 150 program ut till
icke församlingsmedlemmar.
Programmet trycks hos
Studieförbundet Bilda, som är
medarrangör, och Kristina
Lindgärde står för den lekfulla
illustrationen.
Att hitta intressanta och
spännande föredragshållare är en
utmaning. En nyfikenhet på andra
människor får vara styrande och
lite fantasi kan komma till hjälp.
Vem är det som säljer hattar och
mössor i Dagny Lundborgs
Modeaffär på Västra
Mårtensgatan eller exotiska téer i
butiken mitt emot? Och hur
vågade Mimmi Johansson flytta

Det händer i västerkyrkan
Hovby no 9 från källarlokalen in på
gården till den legendariska gamla
cafélokalen på Klostergatan?
Så till det praktiska. Det prunkande
frukostbordet kräver planering och
en hel del arbete. Det blir besök i
Saluhall och ICA. Grovt bröd bakas
på fredagen och de goda
frukostbullarna bakas på tidigt
lördagsmorgonen då också sådant
som korv och grönsaker och frukt
som skall skäras upp förbereds. Väl i
kyrkan finns det många hjälpande
händer.
Kvinnofrukosten är en del av
församlingens verksamhet och en
viktig kontaktyta. Det finns förvisso,
betonar Valborg Lindgärde, höga
trösklar i en kyrka, och de byggs inte
inifrån. Men de kan rivas inifrån,
och förhoppningsvis kan
sammankomsterna dessa
lördagsmorgnar bidraga till
denna rivningsverksamhet.
Inom församlingens ram
har även männen
sin träffpunkt i
Café Adam
– med samma syfte.
Ann-Christin Lindbom

4 ADVENT
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Det händer i region syd
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Familjedygn på Bosarpsgården

13 mars 18:00 - 14 mars 16:30
Dygnet är tänkt som uppmuntran och
inspiration till barnfamiljer. Vi
nätverkar och lär oss om hur man kan
jobba med barn i kyrka och hem.
Varför? Vi behöver varandra. Kända
och okända vänner och kompisar.
Tillsammans får vi dela sådant som är
viktigt i en familj och fundera på hur
det hänger ihop med kristen tro och
kyrkan.
Vem? Familjer med yngre barn (-12
år) och alla andra som vill vara med.
300kr /vuxen; gratis för barn
Anmälan senast 15 februari till
liselotte.spare@equmeniakyrkan.se
För mer information, se: https://
equmeniakyrkan.se/kalender/
familjedygn/

Förtroenderådet samlas

Tisdagen 24 mars kl. 18.30 - mer om
tid och plats kommer! Enligt
Equmeniakyrkans nya ordning skall vi
samla en representant från
församlingen och en medarbetare,
om sådan finns. Kallelse med
dagordning följer.

Xperience i Helsingborg

För Konfas och alla andra unga!
24 april 19:00 - 26 april 12:00

Samling inför
kyrkokonferensen

Tisdagen 5 maj i
Slottshagskyrkan, Helsingborg
Samling inför Kyrkokonferensen
med genomgång av motioner och
medverkan från kyrkostyrelsen:.
Alla är välkomna.

Retreatdag i Sösdala

2 maj finns det möjlighet att vara
med på en endagsretreat i
Tureholmskyrkan i Sösdala.
Se baksidan av Väster i Lund för
mer information.

Kyrkokonferensen

21/23 maj I Malmö. Snart
kommer inbjudan och program
till seminarier, gudstjänster och
kvällsprogram. Flera församlingar
ställer in sin söndagsgudstjänst
och åker gemensamt på
ordinations-gudstjänsten lördag
kväll. Regionen står för två stora
musikaliska event –
Öppningsgudstjänsten torsdag:
Barnkörmässan ”Gunga med
Gud” och kvällsprogrammet
mässan ”Tusen skäl att leva” –
Tider för repetitioner finns i
Kalendariet OBS! Om ni vill veta
vilka praktiska saker vi behöver
hjälp med, kontakta gärna Pelle
Martinsson i Höllviken.

Kyrkokonferensen 2020 i Malmö
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Under förhandlingarna kommer
consensusmetoden att användas.
Det innebär att man på olika sätt

Y

Konferensen startar på Kristi
Himmelfärdsdag med en
gudstjänst för alla åldrar kl 10 då
vi får lyssna till Gunga med Gud.
Fredag och lördag startar kl 9 med
morgonbön för alla åldrar.
Förhandlingarna tar naturligtvis en
stor del av tiden. Särskilt högtidligt
är det då nya kyrkoledare skall
väljas. Föreslagna är Lasse
Svensson, Karin Wiborn och
Joakim Hagerius. Olle Alkholm
och Sofia Camnerin har avböjt
omval.
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Vi är tillsammans en kyrka för hela
livet och årets konferens är för alla
åldrar.
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Temat för årets Kyrkokonferens är
”Till jordens yttersta gräns – Till
dessa mina minsta”.
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inträffar varje år under Kristi
himmelfärdshelgen. Detta år är
platsen för konferensen Malmö.
Förhandlingarna hålls i
Europaporten och gudstjänsterna
hålls i Baltiska hallen.
Stadionkyrkan, Wesleykyrkan med
flera lokaler kommer också att
ordna olika arrangemang under
helgen.
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Equmeniakyrkans
kyrkokonferens

S
försöker hitta ett gemensamt sätt
att komma fram till beslut. För att
få underlag till beslut finns
Samtalstorget på
fredagsförmiddagen där man kan
få information och möjlighet att
framföra sina åsikter. Under de
tre dagarna finns också ett antal
seminarier att delta i. Tiden för
dessa är efter lunchpausen.
Lördagens seminarier är till för de
som inte är ombud.
Torsdagen avslutas med en
gudstjänst med förbön för
internationella missionsarbetare
där Lasse Svensson predikar.
Fredagens kvällsgudstjänst är en
nattvardsgudstjänst med förbön
för de som skall påbörja sitt
Vägledningsår. Evenor Ismael
(Nicaragua) kommer att predika.
Konferenskören medverkar.

E

Kyrkokonferensen 2020 i Malmö
Lördagen avslutas med gudstjänst
med ordination då Sofia Camnerin
predikar och konferenskören
medverkar.
Då gudstjänsterna är avslutade
finns möjlighet att delta i
kvällsprogram av många olika
slag. Programmen börjar kl 21.
Torsdagskvällens kvällsprogram
Tusen skäl att leva – en Körmässa
baserad på dikter av Dom Helder
Camara skriven av Eva Kunda
Neidek, församlingsmusiker i
Lund, ges i Stadionmässan. Karin
Olofsdotter -studentpastor i Lund –
står för recitation och liturgi.
För barn och ungdomar finns
särskilda aktiviteter likaså för
barnfamiljer.

För ungdomar finns varje kväll
Ungdomscafé med talkshow
”Välkommen till en fartfylld
talkshow med spännande gäster,
galna tävlingar och mycket mer”.
Talkshowen avslutas med andakt.
Plats: Café Offside
Stadionkyrkan.
Dessutom ges möjlighet
framförallt för de som inte är
ombud att ta del av Malmös
många olika kulturaktiviteter. En
bussresa till Dag Hammarskölds
Backåkra planeras. Västerkyrkan
står för kringaktiviteterna.
I kalendariet finns de tider som är
avsatta för repetitioner inför
Gunga med Gud och för
konferenskören.
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Kyrkokonferensen 2020 i Malmö
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Musik på kyrkokonferensen

Equmeniakyrkans Kyrkokonferens i
Malmö 21-23 maj närmar sig med
stormsteg!
För oss som gillar att sjunga i kör
finns tre möjligheter att vara med i
konferensen.
Ta del av informationen nedan, och
anmäl gärna dig själv, eller ditt/dina
barn! Anmälan till samtliga körer
till
eva.kunda.neidek@vasterkyrkan.nu
Lisa Medin leder barnkören,
tillsammans med Eva Kunda.
GUNGA MED GUD!
Barnkörmässan som vi jobbade
med, och framförde i Västerkyrkan
våren 2019, öppnar
kyrkokonferensen under
öppningsgudstjänsten torsdagen
den 21 maj kl 10 i Europaporten.
Hoppas många barn vill vara med!
Vi övar:
1) Lördagen den 29 mars på
söndagsskoletid och lite till efter
kyrkfikat
2) Lördagen den 18 april 09:30 –
12:30 i Höör (Equmeniakyrkan)
tillsammans med andra barn i
regionen
3) Söndagen den 17 maj kl 13:30 i
Europaporten i Malmö (Genrep
med komp)

TUSEN SKÄL ATT LEVA!
Körmässan med texter av Dom Helder
Camara har framförts i Västerkyrkan
både 2018 och 2019. Torsdagen den 21
maj 21:00 arrangeras körmässan som ett
av konferensens kvällsarrangemang (i
anslutning till kvällsgudstjänsten), i
Europaporten.
Vi övar:
1) Torsdag 7 maj 18:30 – 21:00
2) Lördag 9 maj 10:00 – 15:00
3) Torsdag 14 maj 18:30 – 21:00
+ genrep/soundcheck i Europaporten
kvällen den 21 maj
KONFERENSKÖREN
Alla som reser till konferensen i Malmö
är inte ombud.
Därför övar den s.k. konferenskören
parallellt med konferensens
förhandlingar.
Konferenskören medverkar i
konferensens kvällsgudstjänster (kl 19),
den 22 och 23 maj.
Som föranmäld körsångare laddar du
ner noter och övningsfiler från 15 april
via Equmeniakyrkans hemsida. Anmäl
dig via Equmeniakyrkans hemsida, eller
till: eva.kunda.neidek@vasterkyrkan.nu
Konferenskören övar i Stadionkyrkan i
Malmö:
1) Torsdag 21 maj kl 15:15 – 17:00
2) Fredag 22 maj kl 15:15 – 16:30
3) Lördag 23 maj kl 10:00 – 12:00

Kontaktuppgifter

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

Upptäckare
Ålder: årskurs 4-5
Tisdagar 18:15–19:45

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

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

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
Andreas Sonesson, 070-536 61 66
andreas.sonesson@med.lu.se
Scouter
Kontakt: Johannes Sporre,
072-518 63 45
johannessporre@gmail.com
Spårare
Ålder: årskurs 2-3
Tisdagar 18:15–19:45
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Roverscout
För mer information se
Facebooksgruppen: ”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,
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
mars 2020
Mars

Söndag 1 mars – Första i fastan
11:00 Gudstjänst – Prövningens stund
Predikan: John Kvarnero
Studentkören USCh medverkar
Insamling till Equmeniakyrkans
pastors- och diakon-utbildningar
Söndagsskola. Kyrkkaffe
Fredag 6 mars
10:00 RPG-Distriktets årsmöte i
Hässleholm
Medverkande: Roland Nelsson
Tacolov it´s Friday
19:00 Vegetarisk tacomåltid för
studenter
20:00 Lovsångsgudstjänst med
nattvard
Söndag 8 mars – Internationella
kvinnodagen
11:00 Gudstjänst – Den kämpande
tron
Medverkande: Karin Olofsdotter, Åsa
Ram, Melanie Weuste
Söndagsskola. Kyrkkaffe
Församlingsmöte
Onsdag 11 mars
14:00 RPG-Lundabygdens
föreningsmöte i Filippi
”Ost inte bara till prästen”
Bengt-Frans Nilsson, ostmästare,
berättar om ostens historia, kultur och
tillverkning.
Söndag 15 mars
10:00 Söndagsskola för Vuxna
11:00 Gudstjänst med nattvard–
Kampen mot ondskan
Predikan: Gustaf Björkman
Söndagsskola. Kyrkkaffe

Söndag 22 mars Jungfru Marie
bebådelsedag
10:00 Söndagsskola för Vuxna
11:00 Gudstjänst med nattvard –
Livets bröd
Predikan: Gustaf Björkman
Söndagsskola. Kyrkkaffe
Torsdag 26 mars
17:30 Café Adam
Kärlek – Sjukdom – Död. Fallet
Hjalmar Gullberg
Gäst: Anders Palm, seniorprofessor i
litteraturvetenskap och medicinsk
humaniora, Lund
Lördag 28 mars
09:00 Kvinnofrukost
Stormor i Dalom – liv och efterliv.
Om Margareta Johansdotter
Zebrozynthia (1594–1657)
Solfrid Söderlind, professor vid
avdelningen för konsthistoria och
visuella studier.
Söndag 29 mars
10:00 Söndagsskola för Vuxna
11:00 Gudstjänst med nattvard –
Försonaren
Predikan: Gustaf Björkman
Gunga med Gud-övning för alla barn
i söndagsskolan ( Lisa Medin och Eva
Kunda Neidek)
Söndagsskola. Kyrkkaffe

April

Fredag 3 april
Tacolov it’s Friday
19:00 Vegetarisk tacomåltid för
studenter
20:00 Lovsångsgudstjänst med
nattvard
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Kalendarium
mars - april 2020
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Söndag 5 april - Palmsöndagen
11:00 Gudstjänst – Vägen till korset
Predikan:
Söndagsskola. Kyrkkaffe
Onsdag 8 april - Dymmelonsdag
Måla och meditera med iota-kors! (Se
annons nedan)
Eva Kunda Neidek, Karin Olofsdotter
För daglediga: 10-15
Drop-in, drop-out - gemensam
introduktion kl 10 för den som vill
För kvällslediga: 18-20
Torsdag 9 april - Skärtorsdagen
19:00 Getsemanekväll
Läsningar och gemenskap runt
bordet, och stilla bönevandring i
kyrkan
Eva Kunda Neidek, Karin Olofsdotter

Fredag 10 april - Långfredag
11:00 Gudstjänst - Korset
Predikan: Gustaf Björkman
Söndag 12 april - Påskdagen
11:00 Gudstjänst – Kristus är
uppstånden
Predikan: Gustaf Björkman
Söndagsskola. Kyrkkaffe
Tisdag 14 april
14:00 RPG-Lundabygdens
föreningsmöte i Pingstkyrkan, Eslöv
Mitt livs resa. Marisete Martinsson, född
i Brasilien och bor nu i Sverige, berättar
om sin resa från en stor familj i en
storstad i hemlandet till en gård i
utkanten av Sösdala.

Kalendarium
april - maj 2020
Lördag 18 april
09:30 – 12:30 Barnkördag i
Equmeniakyrkan i Höör, inför Gunga
med Gud på kyrkokonferensen (se
annons), med Lisa Medin och Eva
Kunda
Söndag 19 april
11:00 Gudstjänst med Equmenia –
Västerkyrkans unga
Tema: Påskens vittnen
Predikan: Karin Olofsdotter
Söndagsskola. Kyrkkaffe
Församlingsmöte
Eftermiddag Repetition inför Jukebox.
Se annons
Fredag 24 april
19:00 Jukebox - Konsert och
pizzahäng. Se annons
Lördag 25 april
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 26 april
11:00 Gudstjänst med nattvard –Den
gode Herden
Predikan: John Kvarnero
Söndagsskola. Kyrkkaffe
Torsdag 30 april - Valborgsmässoafton
18:00 Körövning för sångsugna
19:00 Valborgsmässofirande
Körsång, brasa och vårtal. Grillning

Maj

Lördag 2 maj
9:45-16:00 Endagsretreat i
Tureholmskyrkan i Sösdala.
Arrangemang av Equmeniakyrkan
region syd. För mer information, se
baksidan.

Söndag 3 maj
11:00 Gudstjänst –Vägen till livet
Predikan: Karin Olofsdotter
Söndagsskola. Kyrkkaffe
Tisdag 5 maj
Kl 18:30 Regionssamling – Inför
kyrkokonferensen i Slottshagskyrkan i
Helsingborg
Samling inför Kyrkokonferensen med
genomgång av motioner och medverkan
från kyrkostyrelsen: Alla är välkomna.
Onsdag 6 maj
14:00 RPG-Lundabygdens
föreningsmöte på Filippi
Vi sjunger in våren och sommaren,
sångstund och spontankör. Ingrid
Johannesson leder och inspirerar.
Torsdag 7 maj
18:30 – 21.00 Tusen skäl att leva – Start
körprojekt
Se annons
Lördag 9 maj
10:00 – 15:00 Tusen skäl att leva –
Kördag. Se annons
Söndag 10 maj
11:00 Gudstjänst – Att växa i tro
Predikan: Karin Olofsdotter
Söndagsskola. Kyrkkaffe
Torsdag 14 maj
18:30 – 21.00 Tusen skäl att levaKörprojekt. Se annons
Söndag 17 maj - Bönsöndagen
11:00 Gudstjänst –Bönen
Predikan:
Söndagsskola. Kyrkkaffe
13:30 – 15:30
Genrep med barnkörer inför Gunga
med Gud!
Europaporten, Malmö

14
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Kalendarium
maj - juni 2020
21-23 maj - Kristi himmelfärdshelgen
Equmeniakyrkans kyrkokonferens i
Malmö.
Programmet finns under texten om
Equmeniakyrkans konferens på sidan 6.
I kalendariet finns repetitionstillfällen
för olika musikarrangemang.

Torsdag 28 maj
RPG-Lundbygdens vårutflykt.

Torsdag 21 maj
15:15 – 16:30 Konferenskören –
repetition 1
Stadionkyrkan, Malmö
För mer information om
konferenskören, se sidan 9.

Juni

Fredag 22 maj
15:15 – 16:30 Konferenskören –
repetition 2 (samt medverkan i kvällens
gudstjänst)
Stadionkyrkan, Malmö
Lördag 23 maj
10:00 – 12:00 Konferenskören –
repetition 3 (samt medverkan i kvällens
gudstjänst)
Stadionkyrkan, Malmö
Söndag 24 maj
11:00 Gudstjänst med nattvard–
Hjälparen kommer
Predikan: Gustaf Björkman
Söndagsskola. Kyrkkaffe

Söndag 31 maj - Pingstdagen
11:00 Gudstjänst – Den heliga Anden
Predikan: Gustaf Björkman
Söndagsskola. Kyrkkaffe

Lördag 6 juni
18:00 Körkonsert
Körledare: Sara Korsgren Norrby
Söndag 7 juni - Missionsdagen
11:00 Gudstjänst – Gud - Fader , Son
och Ande
Predikan:
Söndagsskola. Kyrkkaffe
Söndag 14 juni
11:00 Gudstjänst –Vårt dop
Predikan: Karin Olofsdotter
Söndagsskola. Kyrkkaffe
Söndag 21 juni - Johannes döparens dag
11:00 Gudstjänst med nattvard – Den
högstes profet
Predikan: Gustaf Björkman
Söndagsskola. Kyrkkaffe
Söndag 28 juni
11:00 Gudstjänst –Förlorad och
återfunnen
Predikan:
Söndagsskola. Kyrkkaffe
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ENDAGSRETREAT
Leva i påsken
2 maj 9:45-16:00
Mötesplats med Bibel, bön och tystnad
Plats: Tureholmskyrkan, Sösdala.
Anmälan: Senast 2 veckor före till
charlotte.thaarup@equmeniakyrkan.se.
Kostnad: 150 kr för en dag, inklusive
frukost, lunch och eftermiddagsfika.
För mer information, se Region Syds
hemsida. Läs gärna Barbara Swansons
blogg om förra retreatdagen! http://
www.swedishmosaics.blogspot.com/

Medverkande: Hillevi Jönsson, pastor
och föreståndare i Strandkyrkans
församling, Lomma och Charlotte
Thaarup pastor, regional kyrkoledare,
Equmeniakyrkan region syd

Postadress:
Byggmästaregatan 21
222 37 Lund

Sjukhuspastor i Lund Åsa Ram
asa.ram@svenskakyrkan.se
tfn: 046-71 88 11 eller 072-593 48 11

Pastorsexpeditionen:
tfn: 046-211 29 56
Öppettider: tisdagar och torsdagar
kl 10-12.

Ungdomsledare Melanie Weuste
melanie.weuste@vasterkyrkan.nu
tfn: 073-062 92 29

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

Församlingens ordförande:
Fredric Medin
ordforande@vasterkyrkan.nu
tfn: 0705-09 05 33
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”.

