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Böndag i Västerkyrkan
Jag sätter mig tillrätta i bänken 
med kudde och filt och bibel och 
psalmbok. Jag sjunker in i 
tystnaden, ser ljusen brinna, 
andas ut. Det börjar så smått 
kännas välbekant det här. Jag 
glider in i en meditativ stämning 
där jag låter böner och tankar 
vandra fram och tillbaka i mitt 
huvud. 

Så småningom hämtar jag en 
kopp kaffe och tar fram 
psalmboken för att se om någon 
av bönerna där kan bli min. Jag 
fastnar i avdelningen 
syndabekännelser och läser om 
och om igen. Inte för att jag 
känner mig särskilt syndig, jag 
kan inte ens komma på något så 
där riktigt stort och hemskt just 
nu. Men jag vet ju att jag har del i 
världens bortvändhet från Gud 
och att jag gör mycket ont utan 
att ens veta om det. 

Det är något med de här orden 
som inger trygghet. Trots allt 
knäppt jag är och kan vara finns 
Gud där med sin kärlek och 
förlåtelse. Jag låter orden skölja 
över mig igen och igen. Som 
vågor vid stranden. 

Och det är några meningar som 
särskilt fastnar och som jag 
återvänder till under dagen. Från 
nr 924 på sidan 1359, Ps 51 i 
Psaltaren: ”Ge mig ett nytt och 
stadigt sinne” står det och jag 
läser det om och om igen. Ge mig 
ett nytt och stadigt sinne. Så rätt, 
så bra. Och lite längre fram står 
det. ”Håll mig uppe, ge mig ett 
villigt sinne.” Precis de ord jag 
behöver. 

Jag läser och ber och vilar i 
tystnaden. Varje heltimma går jag 
till ljusbäraren, tänder ett ljus och 
ber för några sidor i matrikeln, 
nämner alla vid namn. 

Jag äter lite av soppan, tar ut 
hunden, återvänder till min bänk 
och stillheten och vilan. Det är så 
välsignat befriat från andra 
måsten än just detta: att vara i 
tystnad inför Gud. 

Ibland har jag sällskap i bänkarna, 
oftast inte. Men det gör ingenting. 
Det är jag och Gud idag. Det 
räcker. 

Kommande böndagar: 14/3, 11/4 

Karin Olofsdotter
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En fredagkväll i oktober 2016 
samlades några studenter i kyrkan 
tillsammans med mig och 
Torbjörn Ram. Det blev starten 
för en körhelg, och starten för en 
ny kör - USCh! Sedan starten har 
ett 50-tal sångare passerat längs 
sin väg mellan hemorter, 
hemländer, studieorter och 
arbetsplatser. Idag sätter jag mig 
ner med Jennifer, som var med 
från första början. Jennifer är 
blivande arkitekt, och gör sin 
master inom “Energy-Efficiant 
and Environmental Building 
Design”. Vårt samtal blir på 
engelska. 

- Jennifer, you have been a 
member of USCh since the very 
beginning. How did that happen? 

- Yes Eva, since 15th October, 
2016. It all began when you came 
to Lund Cathedral to brief us 
regarding a student choir. I was 
excited on hearing about it, as I 
had always dreamt of being a part 
of an international choir since I 
was in India. It was a spontaneous 
decision and I was extremely 
grateful to be a part of it. I have 
tons of memories from my time in 
USCh, with many friends leaving 
and joining the choir. On the 
whole I've thoroughly enjoyed 
every moment I've spent in USCh. 
Having a connoisseur of music 
like you leading us has made the 
experience all the more enriching 
and a journey that will always be 
special and dear to me. 

- I am happy to hear all this, 
Jennifer. I really think singing in a 
choir means so much more on 
different levels in life, than “just 
singing”. 

- Yes. In fact, the choir has really 
been an integral part of my life in 
Lund. It is definitely a place 
where I can relieve my stress. The 
choir feels more like a family to 
me. I have made good friends 
here, and you create an 

Möte med Jennifer



  4 environment where we were feel 
welcome to come and sing and 
have good times together. We 
have good conversations, 
discussions, amazing potlucks, 
intense rehearsal days and have 
had immense greetings from you 
throughout this period. It feels 
like a place where we are sure to 
spend some good times and 
create the happiest memories. 

- But, Jenni, is it really true that 
you are now going back to India? 

- Yes, I am going back to India 
now, as I am preparing for a 
master's thesis abroad. It requires 
me to leave for India for some 
time. But I promise to be back! 

- Please come back soon, 
because we will miss you too 
much. 

- Definitely Eva, I will miss the 
choir, too, for the months that I 
am not here. But, I am happy for 
the videos I took of our 
performances here and audio 
files that you sent us each time, 
which will keep the spirit and 
feeling of the choir alive in me 

when I listen to them while I am 
away. 

- When you turn 120 years and 
look back at your time in USCh, 
what will you consider as the 
most important experience from 
being in this choir? 

- My most important experience 
would be to have known friends 
from so many different countries, 
having had good times and closer 
conversations with them, having 
to see the different talent and 
skills each one has. The most 
beautiful thing to remember 
would be how each of us came 
together to sing for a 
congregation, the willingness to 
cooperate to make each of our 
practices and performances fun 
in their own little ways! We are 
all blessed and lucky to be a part 
of this splendid choir! 

- Thank you, Jennifer, for your 
time today. Safe travels, and see 
you soon again, God willing! 

Eva Kunda Neidek 

Jennifer Jose
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Det händer i Västerkyrkan

Hälsa för alla - i Kongo 

Söndagen den 17 mars inbjuds vi 
alla till ett seminarium i 
Västerkyrkan – efter gudstjänst 
och den lunch som denna söndag 
ersätter sedvanligt kyrkkaffe. Vi får 
då möta Håkan Lilja, läkare i 
Göteborg och en av drivkrafterna 
bakom Equmeniakyrkans projekt 
Hälsa för alla i Kongo. I 
Västerkyrkan riktar vi med andra 
ord nu vårt internationella 

engagemang mot Kongo för att 
lära och leva i vårt uppdrag som 
en del av Kristi världsvida kyrka. 

Församlingsmöten 
våren 2019 

Efter gudstjänst och kyrkkaffe 
träffas församlingens medlemmar: 

3 mars, 14 april och 19 maj

Tusen skäl att leva

Sjung med i vårens körprojekt för vuxna! 
Övning torsdagkvällarna 9/5 och 16/5. 

Genrep 18/5 och framförande 19/5. 
 

Anmälan: eva.kunda.neidek@vasterkyrkan.nu







 

Nytt rum för gemenskap 

Hur kom du på tanken att förvandla 
det kala rummet till vad det nu är? 

Jag har en stor passion för att skapa 
mysiga platser, designa hem och 
älskar också att bygga, rita och 
skapa. Jag har redan hjälpt till att 
renovera mina vänners hem samt 
ungdomsrummet i min hemkyrka i 
Tyskland. När jag ser ett rum som 
inte används optimalt får jag många 
idéer hur man kan göra det till en 
mysigt plats. Och eftersom jag 
tycker att kyrkan ska vara en plats 
där man känner sig hemma, tror jag 
speciellt att det är viktigt att 
ungdomsrummet är en trevlig plats 
där ungdomarna gillar att umgås till 

exempel på fredagskvällar och att 
det inte är ett hinder att lämna 
bekvämligheten hemma (särskilt i 
vinter) för att gå till kyrkan. När 
människor känner sig bekväma på 
en plats är det mer sannolikt att de 
också tar med sig sina vänner. 

Vad ska det användas till? 

Huvudsakligen till Tonår, men 
också till söndagsskola, scouter etc. 
Att ha en scen, en bar, en projektor 
och en soffa gör det möjligt att ha 
härliga fredagskvällar, filmkvällar, 
talangshower, att bjuda in 
människor till att prata om viktiga 
ämnen, andakter, gemenskap, 
lovsång och i allmänhet en plats 
där tonåringarna kan engagera sig. 

Före…..       …och efter!
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fika / bar, framträda på scenen, 
delta i musik, … 

Vad behövde göras för att få det 
så trevligt? 

Självklart är planering viktigt. Jag 
gjorde en skiss av det nya rummet 
så att jag kunde skriva en lista 
över alla nödvändiga verktyg och 
saker som jag skulle behöva, 
försökte få idéer för att hålla 
kostnaderna så låga som möjligt 
och pratade med styrelsen om att 
få "OK". Sen var det dags att sätta 
igång. 

Hur gick det till? Vilka gjorde 
detta enorma arbete? 

Det mesta gjorde jag själv. Jesper 
hjälpte till två kvällar och fem 
tjejer från tonår kom en annan 
kväll för att hjälpa till med 
målandet. Totalt tillbringade jag 
fem dagar i kyrkans källare som 
inkluderade att slipa av tjugosex 
lastpallar, skruva, bygga, såga, 
rita och åka flera turer till 
ByggMax, Jula och Ikea. Hela 
projektet var ganska intensivt 
men också väldigt roligt och jag 
hoppas att rummet kommer blir 
till stor nytta! Jag är väldigt glad 

att vi kunde täcka alla kostnader 
med pizzakvällen i Västerkyrkan 
där tio fantastiska tonåringar 
hjälpte till och gjorde ett 
fantastiskt jobb! 

Melanie Weuste 

Fågelskådarlördag med 
scouterna 

Ser du fram emot en utflykt vid 
havet med något alldeles extra? 
Följ med på scouternas 
fågelskådar-lördag i Falsterbo 
lördag 4 maj. Guidning kl. 10.00 
vid Falsterbo fyr. En helt fantastisk 
upplevelse! Transport sker i egna 
bilar. Efter guidningen äter vi 
medhavd picknick på stranden. Vi 
strosar runt, letar fåglar med 
kikaren och hjälper varandra med 
att artbestämma de pippiar som 
dyker upp. Eller så njuter vi bara 
av att se dem flyga i luften.  

Meddela senast tisdag 9 april till 
karinbjorklunddalby@gmail.com  
om ni vill följa med. 30 deltagare 
är anmälda. Blir vi fler hoppas vi 
kunna boka en guide till. Scouter 
och scoutföräldrar har första tjing 
på platserna fram till detta datum. 
Vi ses!

mailto:karinbjorklunddalby@gmail.com
mailto:karinbjorklunddalby@gmail.com


 10 10Ungdomsstyrelsens ordförande 
Tomas Flyman 
070-996 18 70 
tomas.flyman@vasterkyrkan.nu 

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

Söndagsskola & Kors&Tvärs 
Ålder: 4-7 år + 8-13 år 
Kontakt: Andreas Sonesson  
070-536 61 66 
andreas.sonesson@med.lu.se  

Scouter 
Kontakt: Johannes Sporre 
070-447 29 35 
johannessporre@gmail.com  

Spårare  
Ålder: årskurs 2-3 
Tisdagar 18:15–19:45 

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

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

Roverscout 
Facebook: 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 

Västerkyrkan + Domkyrkan i Lund 
= studentprästerna.  
Västerkyrkan och svenska kyrkan i 
Lund jobbar sedan många år 
ekumeniskt med studenter vid 
Lunds Universitet. För fullständigt 
program, se: lundsdomkyrka.se/
studentprasterna facebook.com/
studentprasternalund 

Kontaktuppgifter

mailto:karin.rosvall@insatnet.nu
mailto:melanie.weuste@vasterkyrkan.nu
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Flundsdomkyrka.se%2Fstudentprasterna&data=02%7C01%7CKristina.Nerman%40malmo.se%7C0986faf8de5540bcd0f308d57a3b8ab5%7C3e85874b2d854c47ab4cd44ae5644292%7C1%7C0%7C636549318518693089&sdata=DQ5LKpSSgGNLaOIMwxltz0pojBZHg9NEm%2BmnHiccUWE%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Flundsdomkyrka.se%2Fstudentprasterna&data=02%7C01%7CKristina.Nerman%40malmo.se%7C0986faf8de5540bcd0f308d57a3b8ab5%7C3e85874b2d854c47ab4cd44ae5644292%7C1%7C0%7C636549318518693089&sdata=DQ5LKpSSgGNLaOIMwxltz0pojBZHg9NEm%2BmnHiccUWE%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Flundsdomkyrka.se%2Fstudentprasterna&data=02%7C01%7CKristina.Nerman%40malmo.se%7C0986faf8de5540bcd0f308d57a3b8ab5%7C3e85874b2d854c47ab4cd44ae5644292%7C1%7C0%7C636549318518693089&sdata=DQ5LKpSSgGNLaOIMwxltz0pojBZHg9NEm%2BmnHiccUWE%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Ffacebook.com%2Fstudentprasternalund&data=02%7C01%7CKristina.Nerman%40malmo.se%7C0986faf8de5540bcd0f308d57a3b8ab5%7C3e85874b2d854c47ab4cd44ae5644292%7C1%7C0%7C636549318518693089&sdata=nYrLRACIg858JCUhbiRqnlYnLhXuPN%2BuV3xT7dOPgNA%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Ffacebook.com%2Fstudentprasternalund&data=02%7C01%7CKristina.Nerman%40malmo.se%7C0986faf8de5540bcd0f308d57a3b8ab5%7C3e85874b2d854c47ab4cd44ae5644292%7C1%7C0%7C636549318518693089&sdata=nYrLRACIg858JCUhbiRqnlYnLhXuPN%2BuV3xT7dOPgNA%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Ffacebook.com%2Fstudentprasternalund&data=02%7C01%7CKristina.Nerman%40malmo.se%7C0986faf8de5540bcd0f308d57a3b8ab5%7C3e85874b2d854c47ab4cd44ae5644292%7C1%7C0%7C636549318518693089&sdata=nYrLRACIg858JCUhbiRqnlYnLhXuPN%2BuV3xT7dOPgNA%3D&reserved=0
mailto:karin.rosvall@insatnet.nu
mailto:melanie.weuste@vasterkyrkan.nu
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Flundsdomkyrka.se%2Fstudentprasterna&data=02%7C01%7CKristina.Nerman%40malmo.se%7C0986faf8de5540bcd0f308d57a3b8ab5%7C3e85874b2d854c47ab4cd44ae5644292%7C1%7C0%7C636549318518693089&sdata=DQ5LKpSSgGNLaOIMwxltz0pojBZHg9NEm%2BmnHiccUWE%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Flundsdomkyrka.se%2Fstudentprasterna&data=02%7C01%7CKristina.Nerman%40malmo.se%7C0986faf8de5540bcd0f308d57a3b8ab5%7C3e85874b2d854c47ab4cd44ae5644292%7C1%7C0%7C636549318518693089&sdata=DQ5LKpSSgGNLaOIMwxltz0pojBZHg9NEm%2BmnHiccUWE%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Flundsdomkyrka.se%2Fstudentprasterna&data=02%7C01%7CKristina.Nerman%40malmo.se%7C0986faf8de5540bcd0f308d57a3b8ab5%7C3e85874b2d854c47ab4cd44ae5644292%7C1%7C0%7C636549318518693089&sdata=DQ5LKpSSgGNLaOIMwxltz0pojBZHg9NEm%2BmnHiccUWE%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Ffacebook.com%2Fstudentprasternalund&data=02%7C01%7CKristina.Nerman%40malmo.se%7C0986faf8de5540bcd0f308d57a3b8ab5%7C3e85874b2d854c47ab4cd44ae5644292%7C1%7C0%7C636549318518693089&sdata=nYrLRACIg858JCUhbiRqnlYnLhXuPN%2BuV3xT7dOPgNA%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Ffacebook.com%2Fstudentprasternalund&data=02%7C01%7CKristina.Nerman%40malmo.se%7C0986faf8de5540bcd0f308d57a3b8ab5%7C3e85874b2d854c47ab4cd44ae5644292%7C1%7C0%7C636549318518693089&sdata=nYrLRACIg858JCUhbiRqnlYnLhXuPN%2BuV3xT7dOPgNA%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Ffacebook.com%2Fstudentprasternalund&data=02%7C01%7CKristina.Nerman%40malmo.se%7C0986faf8de5540bcd0f308d57a3b8ab5%7C3e85874b2d854c47ab4cd44ae5644292%7C1%7C0%7C636549318518693089&sdata=nYrLRACIg858JCUhbiRqnlYnLhXuPN%2BuV3xT7dOPgNA%3D&reserved=0
mailto:andreas.sonesson@med.lu.se
mailto:johannessporre@gmail.com
mailto:andreas.sonesson@med.lu.se
mailto:johannessporre@gmail.com
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Kalendarium
mars 2019

Mars 
Fredag 1 mars 
Tacolov it's Friday! 
19:00 Tacomåltid i Änglagården (för 
studenter) 
20:00 Lovsångsgudstjänst i kyrksalen 

Söndag 3 mars - Fastlagssöndagen 
11:00 Barn-och familjegudstjänst - 
Kärlekens väg 
Barnmusikal med barnkör, under 
ledning av Karin Rosvall. 
Gustaf Björkman, Eva Kunda Neidek, 
Tobias Nilsson 
Kyrkkaffe 
Församlingsmöte i Änglagården efter 
gudstjänsten. 

Onsdag 6 mars 
18:30 Studentkören USCh övar 

Fredag 8 mars 
Så mycket bättre!  
18:00 Konsert  
19:00 Pizzamåltid (anmälan sker 
17:55) 

Söndag 10 mars 
11:00 Gudstjänst -Prövningens stund 
Predikan: Frida Mannerfeldt  (präst i 
Svenska kyrkan samt doktorand på 
THS i praktisk teologi) 
Söndagsskola. Kyrkkaffe 

Offerdag för pastors- och 
diakoniutbildningen 
Start för barnkörprojektet "Gunga 
med Gud!" inom ramen för 
söndagsskolan. 
Kom och var med och sjung! Alla 
barn är välkomna! Kom kl 11! 
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Kalendarium
Mars 2019

Onsdag 13 mars 
18:30 Studentkören USCh övar 

Torsdag 14 mars 
10 – 15 Bönedag 
Välkommen till en stilla dag i kyrkan, 
med bön och enskild bibelläsning. 
Soppa, kaffe, te och frukt finns. 
Alla välkomna!  

Lördag 16 mars 
09:00 Kvinnofrukost 
Maria i Latinamerika  
– Latinamerika i Maria 
Gäst: Veronica Dunér. Under många år 
verksam med socialt arbete i Brasilien 
och ingift i en katolsk familj. Har 
studerat mariologi. 

Söndag 17 mars 
11:00 Gudstjänst med nattvard - Den 
kämpande tron 
Predikan: Gustaf Björkman 
Om Equmeniakyrkans hälso- och 
sjukvårdsprojekt i Kongo: Håkan Lilja. 
Söndagsskola. Kyrklunch 

14:00 Seminarium i Änglagården med 
Håkan Lilja, läkare och engagerad i 
projektet Hälsa för alla i Kongo. 

Torsdag 21 mars 
14:00 RPG:s föreningsmöte i 
Pingstkyrkan 
Nytt ljus över Lina Sandell. 
Gösta Imberg, kyrkoherde emeritus, 
berättar. 

19:00 Fördjupningskväll med Samuel 
Byrskog. Tema: Stororden - Frälsning. 

Lördag 23 mars 
11:00 Bible & Brunch  
Bibelstudium för studenter med kaffe och 
american pancakes. 
Anmälan till 
karin.olofsdotter@vasterkyrkan.nu   
gärna dagen innan 

Söndag 24 mars - Jungfru Marie 
bebådelsedag 
11:00 Gudstjänst - Guds mäktiga verk 
Predikan: Gustaf Björkman 
Musikmedverkan: Malin Olofsson 
Söndagsskola. Kyrkkaffe 
Andra tillfället för övning inför 
barnkörprojektet "Gunga med Gud!". 
Kom och var med och sjung! Alla barn är 
välkomna! Kom kl 11! 

Onsdag 27 mars 
17:30 Café Adam 
Hållbarhet - kostnad eller 
konkurrensfördel?  
Gäst: Mats Tedenvall, 
hållbarhetsrådgivare på TomorrowToday  
i Lund 

18:30 Studentkören USCh övar 

Fredag 29 mars 
Tacolov it's Friday! 
19:00 Tacomåltid i Änglagården (för 
studenter) 
20:00 Lovsångsgudstjänst i kyrksalen 

mailto:karin.olofsdotter@vasterkyrkan.nu
mailto:karin.olofsdotter@vasterkyrkan.nu
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Kalendarium
mars - april 2019

Söndag 31 mars - Midfastosöndagen 
11:00 Gudstjänst med nattvard - Livets 
bröd 
Predikan: Per-Magnus Selinder  
(pastor och tidigare Svenska 
Missionskyrkans sekreterare för teologi 
och ekumenik. En gång student i Lund. 
Arbetat som missionär i Kongo och var 
under en tid chefredaktör på Svensk 
Veckotidning) 
Söndagsskola. Kyrkkaffe 

April 

Onsdag 3 april 
18:30 Studentkören USCh övar 

Torsdag 4 april  
19:00 Fördjupningskväll med Arne 
Olsson. Tema: Stororden - Försoning.  

Lördag 6 april 
9 – 13 Städdag i kyrkan 

Söndag 7 april 
11:00 Gudstjänst - Försonaren 
Predikan: Gustaf Björkman 
Söndagsskola. Kyrkkaffe 
Dagsinkomstoffer 

Tredje tillfället för övning inför 
barnkörprojektet "Gunga med Gud!". 
Kom och var med och sjung! Alla barn 
är välkomna! Kom kl 11! 

Tisdag 9 april 
14:00 RPG:s föreningsmöte i 
Pingstkyrkan Eslöv 
Hjärnans åldrande och vår erfarenhet 

Arne Brun, professor emeritus i 
neuropatologi, berättar. 
Bengt Rosdahl tillsammans med Sigbritt 
och Hans Paulander medverkar med sång 
och musik. 

Torsdag 11 april 
10 – 15 Bönedag 
Välkommen till en stilla dag i kyrkan, med 
bön och enskild bibelläsning. 
Soppa, kaffe, te och frukt finns. 
Alla välkomna!  

18 -21 Repetition inför Så mycket bättre 
(26/4) 

Lördag 13 april 
09:00 Kvinnofrukost 
En inblick i auktionsvärlden. 
Gäst: Eva Bergnell. Auktionist och 
värderingsman på Crafoord Auktioner, 
Lund. 

Söndag 14 april - Palmsöndagen 
11:00 Gudstjänst med nattvard - Vägen till 
korset  
Predikan: Karin Olofsdotter 
Söndagsskola. Kyrkkaffe 
Församlingsmöte i Änglagården efter 
gudstjänsten. 

Torsdag 18 april   
19:00 Skärtorsdagsgudstjänst 
Sång, musik, nattvard, fotatvagning 
Medverkande: Eva Kunda Neidek, Karin 
Olofsdotter  

Fredag 19 april - Långfredagen 
11:00 Musik, textläsning, stillhet 
Medverkande: Karin Olofsdotter, Eva 
Sventelius 
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april - maj 2019
Kalendarium

Söndag 21 april - Påskdagen 
11:00 Gudstjänst - Kristus är 
uppstånden 
Predikan: Gustaf Björkman 
Musikmedverkan: Kevin Berglund, 
Tove Björklund 
Söndagsskola. Kyrkkaffe 

Onsdag 24 april 
18:30 Studentkören USCh övar 

Söndag 28 april 
11:00 Gudstjänst med Equmenia - 
Påskens vittnen 
Predikan: Karin Olofsdotter 
Fjärde tillfället för övning inför 
barnkörprojektet "Gunga med Gud!". 
Kom och var med och sjung! Alla 
barn är välkomna! Kom kl 11! 
Kyrkkaffe 

Maj 

Lördag 4 maj 
9.30-12  Genrep inför "Gunga med 
Gud!"  

11:00 Bible & Brunch  
Bibelstudium för studenter med kaffe 
och american pancakes.  
Anmälan till 
karin.olofsdotter@vasterkyrkan.nu  
gärna dagen innan 

Söndag 5 maj 
11:00 Gudstjänst - Den gode herden 
Barnmässa, "Gunga med Gud!" 
Barnkör, ensemble 
Karin Olofsdotter, Eva Kunda Neidek 
& Lisa Medin 
Kyrkkaffe 

Onsdag 8 maj 
14:00 RPG:s föreningsmöte på Filippi 
Skönhetens och lidandets Armenien. 
Svante Lundgren berättar med ord och 
bild. 

18:30 Studentkören USCh övar 

Torsdag 9 maj  
18.30-21.00 "Tusen skäl att leva!" - 
Körrepetition 1 av 3  

Fredag 10 maj 
Tacolov it's Friday! 
19:00 Tacomåltid i Änglagården (för 
studenter) 
20:00 Lovsångsgudstjänst i kyrksalen 

Söndag 12 maj 
11:00 Gudstjänst - Vägen till livet 
Predikan: Åsa Ram  
Söndagsskola. Kyrkkaffe 

Torsdag 16 maj  
18.30-21.00 "Tusen skäl att leva!" - 
Körrepetition 2 av 3  

Lördag 18 maj  
09.30-14.30 "Tusen skäl att leva!" - 
Körrepetition 3 av 3  

Söndag 19 maj 
11:00 Gudstjänst med nattvard - Att växa 
i tro 
Predikan: Karin Olofsson 
Körmässa, "Tusen skäl att leva!" 
Eva Kunda Neidek, Karin Olofsdotter 
Ensemble 
Söndagsskola. Kyrkkaffe 

Församlingsmöte i Änglagården efter 
gudstjänsten. 

mailto:karin.olofsdotter@vasterkyrkan.nu
mailto:karin.olofsdotter@vasterkyrkan.nu


Söndag 16 juni - Heliga trefaldighets dag/ 
Missionsdagen 
11:00 Gudstjänst - Gud-Fader, Son och Ande 
Predikan: Gustaf Björkman 
Kyrkkaffe 

Söndag 23 juni - Johannes Döparens dag 
11:00  Gudstjänst - Den högstes profet 
Predikan: Karin Olofsdotter 
Kyrkkaffe 

Söndag 30 juni 
11:00 Gudstjänst - Kallelsen till Guds rike 
Kyrkkaffe

 
 

 

GUNGA MED GUD!
Barnkör och söndagsskola i Västerkyrkan våren 2019. 

4 söndagar (med start 10/3) samt lördag 4 maj. 

Framförande i gudstjänsten den 5 maj.  

Kom och sjung med!
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Kalendarium
Tisdag 21 maj 
RPG:s dagsutflykt till sydvästra Skåne. 

Onsdag 22 maj 
18:30 Studentkören USCh övar 

Söndag 26 maj - Bönsöndagen 
11:00 Gudstjänst - Bönen 
Söndagsskolans avslutning. 
Predikan: Torbjörn Ram 
Kyrkkaffe 

29 maj – 2 juni 
Equmeniakyrkans konferens i 
Jönköping 

Torsdag 30 maj - Kristi 
himmelfärdsdag - Herre över allting 
09:00 Gökotta i Alnarpsparken 
tillsammans med Strandkyrkan i 
Lomma. 

Juni 

Söndag 2 juni 
11:00 Gudstjänst - Hjälparen kommer 
Predikan: Karin Boberg 
Kyrkkaffe 

Söndag 9 juni - Pingstdagen 
11:00 Gudstjänst med nattvard -               
Den heliga Anden 
Predikan: Gustaf Björkman 
Kyrkkaffe 

Maj - juni 2019
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Kontakt  
Postadress: 
Byggmästaregatan 21 
222 37 Lund 

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

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 

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

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

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”. 

	 	 	        	            

I Väster i Lunds redaktion:  
Ann-Christin Lindbom, Kristina Nerman, 
Gustaf Björkman och Åsa Ram.  

kristina.nerman@malmo.se  
gustaf.bjorkman@equmeniakyrkan.se  
annchristin.lindbom@gmail.com 

Deadline för material till nästa nummer är 
15 augusti.
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