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 2 Att öppna upp mot 
ljuset 
När jag var barn hade vi ett 
mörkrum i huset där jag växte 
upp. Pappa lärde mig hur man i 
nästan totalt mörker exponerar 
negativet på fotopappret och 
sedan la det i först framkallnings-
vätska och sedan fix.  
Att i mörkret sakta se hur bilden 
växte fram upphörde aldrig att 
fascinera mig och jag minns 
dessa tillfällen som något 
magiskt. Men vad jag också 
minns var att när man klev ut ur 
mörkrummet, ofta rakt ut i 
solljuset blev man helt bländad. 
Det tog flera minuter för ögonen 
att anpassa sig så man kunde se 
igen. Innan man anpassade sig 
kunde man snubbla eller springa 
in i något eller bara helt 
missuppfatta omgivningen. Innan 
man vant sig behöver man vara 
försiktig. 

Den bilden har jag med mig nu 
när vi i Västerkyrkan steg för steg 
öppnar upp kyrkan igen och 
pandemin börjar klinga av. Vi kan 
mötas till gudstjänst igen, även 
om vi fortfarande behöver hålla 
avstånd och vara försiktiga.  
Men känslan av att plötsligt få se 
varandra, fira gudstjänst i kyrkan, 
träffas och samtala kan bli som 
att kliva ut i solljus från ett mörkt 
rum. Man blir nästan bländad. 
När vi nu öppnar upp behöver vi 

göra det varsamt i mötet med 
varandra. Vi kan inte förutsätta att 
allt är som före pandemin. Vi 
behöver fråga varandra med ett 
öppet sinne och närma oss 
varandra varsamt. Tillsammans 
kan vi under hösten återupptäcka 
vad det är att vara en församling 
igen. Innan man vant sig behöver 
man vara försiktig. 

Så här står det i Första 
Petrusbrevet 1:5: 

Sök därför med all iver att  
till er tro foga styrka,  
till styrkan kunskap,  
till kunskapen självbehärskning,  
till självbehärskningen uthållighet,  
till uthålligheten gudsfruktan,  
till gudsfruktan broderlig omtanke 
och till omtanken kärlek. 

Gustaf Björkman 
Pastor i Västerkyrkan 

Från församlingen



 

 3Hälsning från 
ordföranden 
Det har varit en glädje att i 
sommar kunna fira gudstjänst 
tillsammans på riktigt även om 
avstånd och försiktighet 
fortfarande gäller. Vi har också 
haft mötesplatserna Under 
parasollen och Summer Café i 
gång hela sommaren. I skrivande 
stund vet vi inte om 
restriktionerna kommer att lätta 
från den 1 september eller vara 
kvar som dom är nu. Givetvis 
påverkar restriktionerna på vilket 
sätt vi kan bedriva vår 
verksamhet. Låt oss hoppas på 
det bästa! 

Det som i nuläget gäller för 
inomhusarrangemang med 
anvisade sittplatser är 300 
personer (om man kan hålla 
minst 1 meters avstånd mellan 
sällskap). Detta klarar vi inte så 
därför har vi valt att ligga kvar på 
50 personer som generell gräns. 
Om vi är extra noga med att 
märka upp sittplatser och se till 
att hålla hårt på avståndsregeln 
mellan sällskap kan vi ibland öka 
antalet besökare. Detta gjorde vi 
vid konfirmationsgudstjänsten 
och det är möjligt att vi gör det 
igen vid vissa tillfällen. 

Vi hoppas kunna fira 
samlingssöndag den 5 september 
utan gräns på antalet besökare 
men besked om detta kan vi inte 
ge i dagsläget. 

Vi har på församlingsmöte 
informerat om arbetet vi i 
styrelsen inlett kring hemgrupper 
och gudstjänstgrupper. I oktober 
inbjuder vi till en samling kring 
hemgrupper och idén kring att 
arbeta med våra gudstjänster på 
ett lite nytt sätt i nya 
gudstjänstgrupper kommer vi 
också jobba vidare med och 
fortlöpande informera om under 
hösten. Det vi hoppas på är att 
församlingen ska omfamna dessa 
idéer och tycka det är spännande 
att på olika sätt bredda och 
fördjupa gemenskapen mellan 
varandra och vårt enskilda och 
kollektiva engagemang för 
gudstjänstlivet. 

Jag hoppas att hösten innebär att 
verksamhet som under ganska 
lång tid legat i träda åter kan 
komma igång igen och att vi 
återigen kan komma till en kyrka 
som varje dag fylls med aktiviteter 
och möten på olika sätt. Vi vill ha 
en kyrka som är öppen för alla - 
olika åldrar, skilda bakgrunder 
med olika behov, förmågor och 
tankar. Västerkyrkan har alla 
möjligheter att vara den kyrkan.  

Från församlingen



 

 4 Vi är en församling där vi är 
många som delar med oss av 
arbete, pengar och böner.  
Jag hoppas att detta engagemang 
präglas av glädje att få ge och ta 
emot. En levande församling 
kräver engagerade medlemmar. 
Förutsättningarna är mycket goda 
i Västerkyrkan och jag hoppas ni 
är lika sugna som jag på att, efter 
en mycket speciell pandemitid, 
komma tillbaka och forma 
Västerkyrkans framtid 
tillsammans. Den skapas här och 
nu. Vi ber om Guds välsignelse 
över oss alla och vår församling! 

Fredric Medin, ordförande i 
Västerkyrkans församling 

Julbasar 
Lördag den 27 november 
Julbasaren är ett återkommande 
och kärt arrangemang i 
Västerkyrkan. Den innebär ett 
viktigt ekonomiskt tillskott till 
församlingen, och även vårt stöd 
till Equmeniakyrkans 
internationella arbete. Förra året 
genomförde vi en digital basar 
där vi kunde beställa jullådor och 
adventskransar. Vi hoppas kunna 
genomföra en mer traditionell 
basar i år, i någon form.  
Mer info följer! 

Från valberedningen 
Tusen tack för allt det frivilliga 
arbete som utförs i vår församling!
Verksamhetsåret som snart ligger 
bakom oss har berört oss alla och 
har inneburit sorg, smärta och 
ensamhet för många. Vi gläds över 
att omsorg och förbön bär oss 
genom pandemin och att vi närmar 
oss årsmöte och val av förtroende-
poster i församlingen. 

Vi ber dig därför att meddela 
valberedningen om du vill ta på dig 
en ny uppgift eller om du vill 
avsäga dig det uppdrag du har idag 
senast 15 oktober. 

Vi vet också att församlings-
medlemmarna bär på ett stort 
kunnande och intresse inom de 
mest skiftande intresseområden.  
Vi vill gärna veta mer om detta.  
Ditt engagemang behöver inte 
resultera i ett regelrätt uppdrag, 
men kan vara fröet till en ny 
verksamhet. Det är också en fördel 
att veta vem som kan kontaktas i en 
viss fråga. 

Mårten Sundberg (smk) 
marten.sundberg@telia.com  
0705 38 60 21  
Valborg Lindgärde 
valborg.lindgarde@insatnet.nu  
0708 28 15 71  
Mats Tedenvall mats.tedenvall@hotmail.com  
0706 97 39 01  
Moa Mellbourn 
moa_mellbourne@hotmail.com  
0709 14 80 34

Från församlingen



 5och i så fall vilken typ av 
cykelställ som skall inköpas. 
Några vill ha cykelställ att låsa 
fast cykeln i. Andra tycker 
cykelställ skapar mer problem. 
Kanske skall vi ge utrymme för 
parkering med och utan 
cykelställ? Nu testar vi hur det 
fungerar utan cykelställ så länge. 

Det återstår arbete med att få 
pållare på plats, belysning och 
plantering av växter. 

Tyvärr har Västerkyrkans tomt 
krympt mot Byggmästaregatan. 
Kommunen har i och med 
ombyggnaden tagit i bruk sin 
mark som vi har disponerat under 
många år. Äppelträdet har sparats 
fast det står precis på gränsen. 
Det är givetvis bra att det blir en 
separat cykelväg fram till kyrkan. 
Den som är intresserad av att se 
hur det är tänkt att att ta sig ut när 
det är klart kan både se på 
ritningen som är uppsatt på andra 
sidan Vävaregatan och/eller få 
information på kommunens 
hemsida. 

Observera också att soptunnan 
har flyttats till Vävaregatan under 
ombyggnaden. 

Kerstin Olanders 
för fastighetsutskottet 

Det händer i kyrkan

Kyrkans utomhusmiljö 
Entréplanen har byggts om 
planenligt. Färgen på markteglet 
stämmer med kyrkobyggnaden. 
Markteglet är frost- och 
väderbeständigt och är bättre än 
tidigare marktegel. Gången fram 
till entrédörren kan värmas upp 
vintertid och hållas isfri. 
Manualen för uppvärmningen 
kommer att placeras i kyrkvärds-
rummet. Kyrkvärdarna kommer 
senare att instrueras i hur den 
sköts. 

Marktegelytan håller för bilar och 
man kan givetvis gå på den. Att 
grindarna är kvar hänger ihop 
med kommunens ombyggnad av 
Byggmästaregatan, vilken kom 
att sammanfalla med vår 
ombyggnad. Vävaregatan 
kommer att vara återvändsgränd 
under en längre tid, fram till och 
med februari 2022. För att 
förhindra risken att vår nyanlagda 
entréplan används som en allmän 
vändplats för parkerade bilar på 
gatan har entreprenören låtit 
grindarna stå kvar en tid. Kontakt 
har tagits med kommunen också 
och det arbetas på en lösning 
som skall fungera så länge den 
behövs. Så ha tålamod. 

Cyklar kan nu ställas på avsedd 
plats. En viktig fråga, där det 
råder delade meningar om, är om 



 6 Hemgrupper 
I höst satsar Västerkyrkan på 
hemgrupper. 

Varför?  
Hemgrupper är en plats där man kan 
lära känna varandra och tron kan 
växa och fördjupas. 

Vad är en hemgrupp? 
En mindre grupp som träffas, samtalar 
och ber.  
Kontakta Pelle Martinsson om du är 
intresserad av att vara med i en 
hemgrupp eller starta en hemgrupp. 
pelle.martinsson@vasterkyrkan.nu 

Lördagen den 2 oktober kl 10 – 13 
välkomnas du som är intresserad  

och vill veta lite mer! 

För att få en uppfattning om hur en 
hemgrupp kan fungera och vad den 
kan betyda, har vi låtit två av våra 
medlemmar berätta om sina hem- 
eller gemenskapsgrupper. 

Cecilia Flyman: 
I början av 2020 var vi ett gäng unga 
vuxna med kopplingar till 
Västerkyrkan eller Micklagård, som 
formade en hemgrupp. Vi började att 
ses hemma hos någon av oss på 
torsdagskvällar. När pandemin slog 
till började vi ses i kyrkan och senaste 

halvåret via Skype. Vi brukar ha 
ungefär samma upplägg varje 
gång. Vi fikar först och kör en "hiss- 
och diss-runda”. Sen läser vi ett 
stycke i Bibeln och pratar om det. 
Vi avslutar med bön och ibland 
lovsång. Några gånger har vi haft 
temakvällar då vi har fokuserat på 
ett specifikt ämne. Pastor Gustaf 
var på besök en torsdag och vi 
ställde massor av kluriga frågor till 
honom som vi hade samlat på oss 
under våra tidigare träffar.  

Hemgruppen betyder mycket för 
mig. Vi umgås, skrattar och har det 
trevligt. Det är så givande att prata 
om och höra hur andra tänker om 
en bibeltext och jag lär mig alltid 
något nytt. Här kan jag också dela 
sådant som känns tufft just nu i 
tron och vardagen och vi ber för 
varandra. Nu längtar vi efter att 
återgå till fysiska träffar igen och 
fortsätta umgås och prata om tro 
och livet. 

Gemenskapsgruppen Jesaja, 
genom Ann-Christin Lindbom: 
Våren 2008 gick startskottet för 
gemenskapsgrupper i Västerkyrkan. 
Vår grupp med namnet Jesaja hade 
sitt första möte en underbar 
vårsöndag i maj. Vi som då 
hörsammat kallelsen och hade 
möjlighet att komma tyckte att vi 
borde fortsätta att träffas.  

Det händer i kyrkan



 7Att tillsammans samtala kring tro 
och tvivel har känts bra. Att få 
uttrycka sina innersta tankar i en 
grupp där vi har stor respekt för 
varandra och våra skiftande 
tankar är en enorm styrka och 
källa till samhörighet. Gruppen 
betyder mycket för oss också för 
att vi kunnat 
stödja 
varandra 
vid 
svårigheter 
i tillvaron. 

English Summer Café in 
”Westside Church”  
Under sommaren har vi haft ett 
engelskt sommarcafé i kyrkan, 
söndagar kl 16:00-17:30. Målet 
var att nå ut till engelsktalande i 
Lund, med kaffe och gemenskap. 
Det kom 2-4 människor varje 
gång. Vi hade goda samtal om liv 
och tro. Några av deltagarna 
besökte även söndags-
gudstjänsten i Västerkyrkan. 
Teamet funderar nu på hur vi ska 
fortsätta. Hur vill Gud använda 
oss i lokal mission? Tack för alla 
förböner och hjälp med fika. 
Välkomna att hänga med i 
framtiden! 

Steve och Barbara Swanson 
Missionärer, Equmeniakyrkan 

Region Syd

Gruppen har under tiden utökats 
och vi har nu varit nio personer 
under en längre tid. Vi möts 
regelbundet och bestämmer från 
gång till gång när och var vi skall ha 
vår kommande sammankomst. Vi 
träffas i våra hem 3-4 gånger per 
termin. Träffen börjar med lite 
småprat och snart är det dags för vår 
soppa som avslutas med något gott 
och sött. Vi borde ha skrivit en 
soppkokbok! 

Så är det dags för vårt samtal. Vi har 
använt oss av olika böcker för våra 
samtal. Det är spännande att få ta 
del av andras tankar och 
funderingar. En text som ibland 
verkade obegriplig kunde bli 
begriplig efter en stunds funderingar 
tillsammans. Det händer också att 
det kan bli tvärtom. 

Jesaja har också inför bildandet av 
Equmeniakyrkan haft synpunkter på 
en remiss från Gemensam kyrka.  

Under årens lopp har gruppen svarat 
för några sommargudstjänster.  
Flera gånger blev det Kristi 
förklaringsdag som var temat för 
gudstjänsten. Att samtala kring de 
olika texterna har varit både 
intressant och gett nya perspektiv. 
Genomförandet har naturligtvis varit 
lite spännande med lite pirr i magen 
men mycket givande och intressant. 
Hur blev helheten? 

Det händer i kyrkan
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Denna dag inleder vi insamlingen till 
ett bårtäcke. Mer information följer. 
Reservera söndagen den 7 november 
redan nu.  

I gudstjänsten hoppas vi att sångare 
och musikanter i olika åldrar och 
generationer vill vara med.  
Åsa Gruvberger, Lisa Medin och  
Eva Kunda hoppas särskilt att ni barn 
vill vara med och sjunga?  
Hör av er till Åsa Gruvberger: 
asagruvberger@gmail.com  
Där får ni också information om 
övningar, mm.  

Varma hälsningar, Fredric Medin 
Församlingens ordförande 

Minnesgudstjänst & 
Tacksamhetsmåltid 
7 nov 2021 

Det är en hisnande tanke att vi nu 
lever den andra sommaren i 
pandemins tid. Så mycket det är 
som hänt i världens och 
mänsklighetens liv - och i våra 
egna! Både stora och små 
livsmönster har i grunden tvingats 
till förändring. Även vår församling 
har påverkats - hur vi möts och 
oftast inte möts. Några platser i 
kyrkbänkarna ekar nu av tomhet.  

Under senvåren 2021 har en 
längtan vuxit fram att samlas för att 
i tacksägelse och saknad minnas 
dem i vår församling som lämnat 
oss under den tid då sedvanliga 
begravningsgudstjänster och 
minnesstunder ej varit möjliga.  

Vi planerar därför en 
minnesgudstjänst under 
Allhelgonahelgen med mycket 
musik. Efter gudstjänsten dröjer vi 
som vill kvar i kyrkan, där vi under 
en enkel måltid får dela 
gemenskapen och med våra 
bordsgrannar dela personliga 
minnen av dem vi saknar. Vi 
hoppas kunna samla församlingens 
alla generationer denna dag, i sång, 
musik, gudstjänst och gemenskap. 

Det händer i kyrkan
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Kyrkokonferensen 2021 
2020 års kyrkokonferens 
genomfördes på digital väg och 
på samma sätt kommer även 
årets upplaga att genomföras. 
Konferensen pågår 19-26 
september. Årsmötet gav 
styrelsen mandat att utse ombud. 
Västerkyrkans ombud blir Gustaf 
Björkman, Fredric Medin och Bo 
Paulsson. På församlingsmötet 19 
september kommer vi gå igenom 
bl a motionerna som är anmälda 
till årets kyrkokonferens. 

Konfirmation i augusti 
Under vårterminen och sommaren 
har vi haft 8 konfirmander från 
Västerkyrkan och Furulund som 
konfirmerades i Västerkyrkan den 
22:e augusti. Vi har träffats i 
Västerkyrkan och åkte på läger. 
Det gick inte att ta miste på glädjen 
och stoltheten hos de åtta 
konfirmanderna i samband med 
konfirmationshögtiden. Dom har fått 
nya vänner och lärt sig mer om 
kristen tro. Till våren välkomnar vi 
alla i åk 8 som vill konfirmera sig. 
Mer information hittar du på 
Västerkyrkans hemsida. 

Gustaf Björkman  

Årets konfirmander 
med sina ledare

Det händer i kyrkan



 10 samband med församlingens 
julbasar lördagen den 27 
november. 

Vid julbasaren kommer det också 
säljas något av det Gunnel och 
Göran Kritz lämnade efter sig. 
Det är ett antal böcker från deras 
omfattande bibliotek, en del linne 
såsom handdukar och dukar mm 
samt en del föremål som fanns i 
deras hem.  

Gunnel och Göran ville att deras 
kvarlåtenskap ska tillfalla 
Diakonia vilket gör att det som 
nu säljs vid julbasaren kommer 
att sändas till Diakonia. Det 
gäller dock inte de målningar 
som ställs ut i Änglagården. 
Behållningen av den 
försäljningen tillfaller, enligt vad 
som framgår ovan, Västerkyrkans 
församling i enlighet med en 
särskild överenskommelse. 

Göran Kritz  
(1941-2021) 
Göran Kritz var agronom, forskare, 
historiker, poet och konstnär, ja, 
han var en mångsidig person. Alla 
hans sidor fick sin tid och sin plats 
och i akvarellmåleriet 
kanaliserades mycket av allt det 
han såg och upplevde. Han följde 
ofta med Gunnel, hustrun på 
hennes resor i arbetet, då hade han 
alltid med sig skissboken som han 
fyllde med både texter, teckningar 
och måleri. Det blev många 
målningar och dikter under årens 
lopp och han visade gärna det han 
gjorde. Det blev med åren många 
utställningar i både små och lite 
större sammanhang. Göran 
efterlämnade vid sin död en hel del 
akvareller. Några har han haft med 
på utställningar andra är varken 
signerade eller årtal på. Jag Vi tror 
att han ville att hans bilder skulle 
spridas och bli till glädje. Därför 
blir det en utställning i 
Änglagården i november.  
Allt kommer att vara till salu och 
behållningen tillfaller 
Västerkyrkans församling.  

Utställningen kommer att vara från 
den 13 november och avslutas i 

Det händer i kyrkan

Akvareller 
Utställning i Änglagården  

Göran Kritz 

13 - 27 november 



1111ELVU drar igång 
Nu är det äntligen höst och våra 
olika verksamheter i Equmenia 
Lund - Västerkyrkans Unga drar i 
gång igen. Det finns fortfarande en 
osäkerhet vad vi kommer kunna 
genomföra framöver men det är 
mycket vi hoppas på!  

Vi hoppas på Skördegudstjänst 
med försäljning av det scouterna 
har tillverkat. Vi hoppas på 
innebandyspel i Lerbäckshallen, 
söndagsskola och scout på plats i 
kyrkan, hösthajk och ledarevent 
där vi får peppa och visa vår 
tacksamhet för våra fantastiska 
ledare. Vi hoppas framför allt att 
kunna fortsätta erbjuda en plats 
där alla barn och unga känner sig 
trygga och sedda. Där de kan vara 
sig själva och får möjlighet att 
"växa i gemenskap med varandra 
och Jesus" (Equmenias vision).  

Be gärna för vårt barn- och 
ungdomsarbete!  

Det är med tacksamhet vi tittar 
tillbaka på sommaren. Vi är så 
glada att det gick att genomföra 
tonåringarnas Tysklandsresa och 
ett scoutläger tillsammans med 
Furulunds scoutkår. Stort tack till 
Melanie, Olle, Stina med flera som 
gjorde detta möjligt. Vilken 
välsignelse!  

Är du ny i Lund? Nyfiken på att 
engagera dig och kanske bli en 
del av vårt härliga ledargäng? 
Varmt välkommen! Kontakta mig 
eller Melanie så berättar vi mer. 
Jag önskar er alla en välsignad 
höst. Vi ses i kyrkan!  

Cecilia Flyman, ordförande 
Equmenia Lund - Västerkyrkans Unga 

USCh - Uniting 
Students’ Choir 
Studentkören USCh har - som de 
flesta körer i landet - legat mer 
eller mindre på is sedan i 
november 2020, då pandemi-
restriktionerna gällande körsång 
återigen snördes åt från 
Folkhälsomyndigheten. När detta 
församlingsblad trycks återstår 
ännu några frågetecken huruvida 
det är rätt tid för att starta upp 
körverksamhet igen, trots 
vaccinationer. Men vi tror och 
hoppas att det är möjligt.  

Planerad uppstart är onsdagen 
den 15 september kl 18:30 med 
påföljande körhelg 18-19 
september. Intresserade 
körsångare hör av sig till 
körledare Eva Kunda i förväg.  

Välkommen!  
Må nya röster sjunga! 

Aktiviteter för unga i Västerkyrkan



12 Tonår i Tyskland 2021 
Den 12 juni 2021 var det dags för 
Tonår att åka till Tyskland. Efter en 
tid av många frågetecken, så var 
Sverige på sista möjliga dag inte 
längre högriskland! Vi - 10 
tonåringar och 3 ledare (Stina och 
Olle Axelsson och jag, Melanie 
Weuste) - fick åka. Halleluja! 

Först var det dags för covid-test vid 
kyrkan. Sedan åkte vi med två 
hyrbilar till Malmö och därifrån 
med färjan till Travemünde i 
Tyskland. Där var det dags för 
covid-test nr. 2 för att undvika att 
sitta i karantän i Tyskland, och vi 
kunde åka direkt mot 
Gummersbach dit vi anlände kring 
midnatt.  

Den första aktiviteten var 
gudstjänst i EfG Hackenberg, 
kyrkan där jag växte upp. Predikan 
handlade om att vi alla har olika 
gåvor och styrkor, precis som varje 
kroppsdel som har olika uppgifter. 
Därför ska vi uppskatta att vi är 
olika, vara tacksamma över de 
gåvorna vi fått, och lära oss att vi 
alla behöver varandra. Förutom 
gudstjänsten så samarbetade vi 
med den kyrkan även via deras 
tonårs- och ungdomsgrupp. 

Två kvällar under veckan hängde 
vi med ungdomsgruppen och en 

kväll med tonårsgruppen. Under 
kvällarna hade vi andakter, 
lovsång och spel/lekar. En typisk 
lek var Kartoschka vilket är ryska 
och betyder ”varm potatis”. EfG 
Hackenberg är en rysk-tysk kyrka 
vilket gör att det ryska språket 
influerar ungdomsarbetet. 

En kväll tillbringade vi hemma 
hos min bror för att kolla på 
Sverige-matchen i Fotbolls-EM. 
Efter en bra match med nöjda 
tonåringar delade min bror sin 
personliga berättelse, vilket han 
även skrivit en bok om. Han 
berättade om hur Gud varit - och 
är - ett ankare i hans 
utmattningsdepression, och att 
han lärt sig att Gud älskar alla 
lika mycket oberoende av ens 
insats. 

Bredvid flera organiserade 
aktiviteter fanns det tid för kajak, 
SUP, bad, att upptäcka Köln, 
kolla på solnedgången från 

Aktiviteter för unga i 



utsiktstorn och mycket mer. Under 
resan hem stannade vi i Lüneburg i 
kyrkan FEG Lüneburg där jag varit 
engagerad när jag bodde där.  
I Lüneburg hann vi även med att äta 
glass och upptäcka staden. 

Allt som allt är jag väldigt tacksam för 
en verkligen välsignad resa, för att jag 
fick visa tonårsgruppen mitt hemland 
och min hemförsamling, för bra väder, 
för Stina och Olle som åkte med och 
som var en stor välsignelse varje dag. 
Utan dem hade resan inte alls varit 
möjlig.  

Jag hoppas att inte bara jag kommer att 
minnas resan på ett positivt sätt med 
alla fina budskap om Jesus och en bra 
gemenskap, utan jag hoppas verkligen 
att tonåringarna gör detsamma. 

Aktiviteter för unga i Västerkyrkan

Här finns videon från resan: 

https://www.youtube.com/watch?
v=aK1cKL39PIw  

Hälsningar 
Melanie Weuste
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14Wild West Camp 21 
Under sommaren har scouterna 
varit iväg på sommarläger, 
Wild West Camp 21. Vid en liten 
glänta i skogen vid Nybostrands 
camping satte vi den 30 juli upp 
våra tält och byggde upp kök att 
laga mat på. 

Under lägret hade vi flera roliga 
aktiviter; det var hantverk, och 
man fick möjlighet att göra sitt 
egna lägermärke, vi spelade 
såpafotboll, gick en vandring och 
självklart så badade vi också i 
havet bland vågorna. 

På lägret fick vi också träffa på 
Lucky Lat och Super Scouten. De 
lärde oss massor om bibeln och 
gud. Till exempel att man kan 
använda bibeln som en handbok 
för livet, och att Gud finns där så 
att vi är aldrig ensamma och han 
känner till våra behov. 

Sista kvällen fick vi också uppleva 
ett fantastiskt roligt lägerbål som 
Super Scouten drog i. Vi sjöng, 
ropade, tävlade och hade det 
väldigt roligt tillsammans. Det 
gjorde inget att vi var tvungna att 
vara i tältet under lägerbålet för att 
skydda oss från regnet. Så vi fick 
uppleva ett fantastiskt scoutläger 
och ser fram emot att starta upp 
scouterna tisdagen 31 augusti 
igen. 

Alpha för studenter 
För många är Alpha ett välkänt 
begrepp. Men det är kanske på 
sin plats att ändå beskriva hur en 
Alphakurs gå till.  

En samling består av måltid, 
föredrag och ett samtal som kan 
avslutas med en andakt. Måltiden 
fyller funktionen att få göra en 
fasövergång. Föredraget 
introducerar ämnet som sedan 
samtalet ska handla om. Ämnena 
är en samling frågor som täcker 
in det grundläggande i kristen tro. 
Förhoppningen är att vem som 
helst som är intresserad kan 
känna sig hemma att få samtala 
utan krav på en viss nivå av tro. 
Man kommer med den tro man 
har eller inte har.  

Vi kommer att ha 6 samlingar i 
höst och 5 samlingar och en hel 
dag i vår.   

Vi planerar att under hösten och 
våren genomföra en kurs för 
studenter. Vi bjuder in bl.a. på 
Micklagård och vi vill gärna att ni 
som möter studenter som kan 
vara intresserade tipsar om vår 
kurs. Vi kommer att starta den 7 
oktober kl. 18.00. Ledare för 
kursen är Pelle Martinsson och 
Eva Kunda Neidek och man får 
gärna höra av sig med frågor till 
oss!

Aktiviteter för unga i Västerkyrkan



 

 



1616 Ordförande 
Cecilia Flyman 
Tfn: 073-043 86 70 
ordforande.equmenia@vasterkyrkan.nu 

Under gudstjänsttid, söndagar  
För yngre barn finns en läs- och 
rithörna i anslutning till kyrksalen. 

Söndagsskola & Kors&Tvärs  
Samlas under skolterminerna i 
samband med förmiddags-
gudstjänsten. 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 

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 

Kontaktuppgifter

Aktiviteter för unga i Västerkyrkan



 17OBS! 
På grund av den rådande situationen 
så kan ändringar ske med kort varsel. 

Titta gärna på Västerkyrkans hemsida 
www.vasterkyrkan.nu 
för uppdaterad information. 

September 
Söndag 5 september  
Samlingssöndag.  
14 e. Tref. 
11:00 Musikgudstjänst med nattvard  
Frälsarkransen  
Musikmedverkan:  
Eva Kunda Neidek, Tobias Nilsson 
Nattvardsfirande, mm:  
Gustaf Björkman, Pelle Martinsson  
  
Onsdag 8 september  
19:00 Ny i stan  
Nya och gamla studenter hälsas 
välkomna till Lund och Västerkyrkan. 
Kvällsmat, gemenskap, andakt. 
  
Söndag 12 september 
15 e. Tref. 
11:00 Gudstjänst - Ett är nödvändigt  
Predikan: Gustaf Björkman.  
Musikmedverkan: Magnus Berglund  
  

Onsdag 15 september  
18:30 Sudentkören USCh - start  
  
Lördag 18 september  
10-15 Kördag, USCh 
  
Söndag 19 september 
15 e. Tref. 
11:00 Gudstjänst med nattvard  
Döden och livet  
Predikan: Pelle Martinsson  
Musikmedverkan:  
Eva Kunda Neidek, USCh  
  
13:00 Församlingsmöte  
  
Söndag 26 september 
16 e. Tref. 
11:00 Gudstjänst med nattvard   
Rik inför Gud  
Predikan: Åsa Ram  
Musikmedverkan: Elizabeth 
Bjarnason, David Nilsson  
  
Tisdag 28 september  
RPG-Lundabygdens dagsutflykt  

Oktober 
Fredag 1 oktober  
19:00 Tacolov! | Studenthäng  
Vegetarisk tacomåltid, gudstjänst 
  
Lördag 2 oktober 
10:00 - 13:00    
Hemgrupper! Inspirationssträff  
Se information på s. 6. 
  

Kalendarium
september - oktober 2021
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Onsdag 27 oktober  
14:00 RPG-Lundabygdens 
föreningsmöte i Västerkyrkan  
Nils Poppe - gycklaren och 
människan  
  
Fredag 29 oktober  
19:00 Tacolov!  
  
Söndag 31 oktober 
22 e. Tref. 
11:00 Gudstjänst - Frälsningen  
Predikan: Kim Lillskog  
Musikmedverkan: Christina Höst 
Gustafsson, gospelkören Rejoice  

November 
Lördag 6 november 
Alla helgons dag   
11:00 Gudstjänst - Helgonen  
Predikan: Pelle Martinsson  
Musikmedverkan: Hans Fagius  
  
Söndag 7 november  
Alla själars dag   
11:00 Musikgudstjänst med nattvard 
Vårt evighetshopp  
Musikmedverkan: Körsång, solister  
  
Lördag 13 november  
Pilgrimsvandring för studenter (och 
fler som vill). Mer info kommer. 
  

1818Söndag 3 oktober 
Helige Mikaels dag  
11:00 Gudstjänst - Änglarna  
Musikmedverkan: Magnus Berglund, 
Lotta Köhlin  
  
Torsdag 7 oktober  
14:00 RPG-Lundabygdens 
föreningsmöte i Pingstkyrkan  
Rebellkirurgen – Erik Erichsen 
berättar.  
  
18:00 Alphakurs för studenter - start.  
(Se info på s. 14-15.) 
  
Söndag 10 oktober 
Tacksägelsedagen  
11:00 Equmeniagudstjänst - Lovsång  
Predikan: Pelle Martinsson  
Musikmedverkan: Pontus Herrmann, 
Hanna Ruderstam, David Nilsson  
Försäljning av scouternas alster.  
  
Söndag 17 oktober 
20 e. Tref. 
11:00 Gudstjänst med nattvard  
Att leva tillsammans  
Predikan:  
Gustaf Björkman och Eric Sparmann  
Musikmedverkan: Eva Kunda Neidek, 
Jenny Rissler, Tanja Arvidsson Ortner  
  
Söndag 24 oktober 
21 e. Tref. 
11:00 Gudstjänst med nattvard  
Samhällsansvar  
Predikan: Gustaf Björkman  
Musikmedverkan: Tobias Nilsson, 
Fredric Medin  
  

oktober - november 2021
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Tisdag 23 november  
14:00 RPG-Lundabygdens 
föreningsmöte i Västerkyrkan  
Präststigen i lapplandsfjällen.  
Hans Fowelin berättar  
  
Lördag 27 november  
Julbasar – fysisk eller digital 
  
Söndag 28 november 
Första advent  
11:00 Gudstjänst - Ett nådens år  
Predikan: Gustaf Björkman  
  
Fredag 3 december  
19:00 Tacolov!  
  
Söndag 5 december 
Andra advent. Missionssöndag  
11:00 Gudstjänst med nattvard  
Guds rike är nära   
Musikmedverkan:  
Eva Kunda Neidek, USCh  
  
Onsdag 8 december  
14:00 RPG-Lundabygdens 
föreningsmöte i Filippi  
Julfest  
  
Söndag 12 december  
Tredje advent.  
11:00 Gudstjänst med nattvard - 
Bana väg för Herren  
Predikan: Pelle Martinsson  
Söndagsskolans avslutning  

1919

Söndag 14 november  
11:00 Gudstjänst med nattvard   
Vaksamhet och väntan  
Predikan: Åsa Ram 
Sjukhuskyrkan  
Musikmedverkan:  
Pontus Herrmann  
  

Söndag 21 november 
Domsöndagen. Årshögtid  
11:00 Gudstjänst med nattvard  
Kristi återkomst  
Predikan: Gustaf Björkman  
Musikmedverkan: Magnus Berglund  
  

November - december 2021
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ELVU:s årsmöte  

Tisdagen den 16 november  
kl 16:00 

Församlingens årsmöte 

lördagen den 20 november  
kl 16:00



Postadress: 
Byggmästaregatan 21 
222 37 Lund 

Expeditionen: 
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”. 

Kontakt

På tjänstefronten 
Gustaf Björkman kommer under 
perioden 1 september 2021 t o m 
30 juni 2022 att undervisa på 
Enskilda högskolan i Stockholm 
på motsvarande 15% och kommer 
vara tjänstledig från Västerkyrkan 
dessa 15%.  

Pelle Martinsson kommer att 
överta de ansvarsområden, framför 
allt omsorgsarbete, Gustaf lämnar 
ifrån sig under sin tjänstledighet.

mailto:gustaf.bjorkman@vasterkyrkan.nu
mailto:ramaxel@hotmail.com
mailto:melanie.weuste@vasterkyrkan.nu
mailto:24carlsson@telia.com

