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Församlingsröster

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

kristina.nerman@malmo.se  
gustaf.bjorkman@equmeniakyrkan.se  
a-c.lindbom@tele2.se 

Deadline för material till nästa nummer är 15 februari.

Ett halvår i Kongo 

Jag heter Matilda Persson och 
pluggar just nu statsvetenskap vid 
Lunds Universitet. För lite mer än 
ett år sedan åkte jag till Kongo 
och spenderade 6 månader som 
idrottsvolontär på Equmenias och 
Gothias idrottsskola som ligger i 
Brazzaville. Jag kände för att göra 
något annat än vad de flesta 
andra gjorde efter gymnasiet och 
kom i kontakt med detta projekt 
och bestämde mig för att ansöka. 
När jag var där bodde jag i en 
kongolesisk värdfamilj och 
jobbade som gymnastikledare för 
barn i flera olika åldrar på 
idrottsskolan. Eftersom jag inte 
hade en aning om hur en afrikans 
storstad såg ut var det de första 
dagarna en stor omställning och 
många nya intryck. Hos familjen 
jag bodde i hade vi bara rinnande 
vatten ibland och de flesta 
kongolesiska familjer hade 
varken dusch eller toalett. Det var 
häftigt att få komma så nära en 
annan kultur, förutom att jag 

alltid stack ut med min hudfärg (på 
gatan ropades det ofta "mundele" 
efter mig som ungefär betyder 
viting) kände jag mig mot slutet av 
vistelsen som en äkta kongoles. Jag 
lärde mig laga den traditionella 
maten, pruta på marknaden och 
sjunga körsånger på lingala!  

Ibland kunde det vara tungt att se 
den utbredda fattigdomen och 
resultaten av det korrupta 
styrelseskicket. Flera av 
ungdomarna var desperata 
eftersom det varken fanns simpla 
jobb eller pengar till utbildning. 
Trots detta var detta de mest 
positiva människor jag någonsin 
mött och att de trots så usla 
förutsättningar fortsätter vara 
optimistiska inspirerar mig mycket. 
Jag tror att alla svenskar hade 
kunnat ha glädje av ett mer 
kongolesiskt sätt att se på saker och 
ting. I december åker jag tillbaka 
för att hälsa på familj, vänner och 
kollegor och jag längtar starkt.  

Matilda Persson 
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  3Fördelade minnesgåvor 

Det har gått ett drygt år sedan vår 
älskade Klara gick in i Guds vila. 

Många med anknytning till 
Västerkyrkan, familj och andra 
vänner över landet hedrade 
hennes minne med generösa 
gåvor, drygt 100.000 kr. Klaras 
önskemål var att pengarna skulle 
gå till utsatta barn i Södra Afrika. 
Tillsammans med sin familj var 
hon involverad i ett projekt 
MathMoms. Detta drivs av två 
kyrkor; en vit och en svart 
församling. 

Kyrkorna arbetar tillsammans i en 
av kåkstäderna utanför Kapstaden 
och syftet är att stärka barn i 
mellanstadiet att få ökade 
kunskaper i matematik. En grund 
som gör det lättare att utvecklas 
även inom andra områden. 

Pensionerade rektorer och lärare 
utbildar arbetslösa mammor hur 
man stöttar elever i matematik. 

Genom "Klaras fond" har 75 
kvinnor nu fått möjligheten till 
detta. 

Vi har fått en utförlig rapport om 
projektet. Många kvinnor vittnar 
om hur de stärkts både 
intellektuellt och fått större 
självkänsla. "What an eye-opener, 
thanks to all who made this 
possible", "This course enriched 
my life, it was a journey of self-
discovery". 

Ett annat projekt var Desmond 
Tutus fond. Studenter boende i 
kåkstäderna som läser på 
universitet i Kapstaden får hjälp 
till resor dit. Ofta strandar 
studierna på grund av att pengar 
till resor saknas. 

Tredje projektet är skolavgifter 
och solfångare hos en familj i 
Zimbabwe. Klara både följde och 
följdes av den här familjen. Nu 
har familjens barn möjligheter till 
skolgång och tillgång till 
elektricitet som används till 
vattenpump och glödlampor 
inomhus. 

Stort och varmt tack! 

Per, Axel, Iris och Einar Ekelund 

Ann-Sofie, Bo och Matilda 
Paulsson 

Församlingsröster
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Det händer i vinter



  5

Det händer i vinter
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För studenter



 7 7Ungdomsstyrelsens ordförande 
Karin Olofsdotter 
070-729 74 72 
karin.olofsdotter@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: Moa Mellbourn  
070-914 80 34 

Scouter 
Kontakt: Jonathan Norup (kårchef) 
0733-09 46 37 

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 
melanie.weuste@vasterkyrkan.nu  
073-062 92 29 

Idrott 
Fredagar 17:00-18:30 i 
Lerbäcksskolans idrottshall 
Kontakt: Tomas Flyman,  
070-996 18 70 
t_flyman_@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
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Kalendarium
December 2018

December 
Söndag 2 december - Första 
advent 
11:00 Gudstjänst - Ett nådens år 
Predikan: Gustaf Björkman 
Medverkan av Västerkyrkans kör 
under ledning av Lisa Medin 
Söndagsskola, kyrkkaffe 

Onsdag 5 december 
18:30 – 20:30 USCh 

Torsdag 6 december 
17:00 Barnkören 

Söndag 9 december 
11:00 Gudstjänst - Guds rike är 
nära.  
Söndagsskolans avslutning med 
Luciatåg 
Medverkande: Barnkören, 
studentkören USCh 
Kyrkkaffe 

16:00 – 18:00 Tårtkalas för 
”decemberbarn” 

Onsdag 12 december 
18:30 – 20:30 USCh 

Fredag 14 december 
19:00 Tacolov it’s Friday 
Vegetarisk tacomåltid för 
studenter (30 SEK) 
Föranmälan till 
karin.olofsdotter@vasterkyrkan.nu 
20:00 Lovsångsgudstjänst (Öppen 
för alla) 

Söndag 16 december 
11:00 Gudstjänst med nattvard - 
Bana väg för Herren 
Predikan: Gustaf Björkman 
Musikmedverkan: Siri Gruvberger 
Missionsinsamling 
Kyrkkaffe 

Söndag 23 december 
11:00 Gudstjänst - Herrens 
moder 
Vi sjunger in julen 
Predikan: Karin Olofsdotter 
Kyrkkaffe 

Måndag 24 december - Julafton 
11:00 Levande julkrubba 

Onsdag 26 december - Annandag 
jul 
18:00 Gudstjänst - Den helige 
Stefanos dag 
    Predikan: Gustaf Björkman 
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Kalendarium
januari 2019

Söndag 30 december 
11:00 Gudstjänst - Guds barn 
Predikan: Per Carlsson 
Kyrkkaffe 

Januari 
Söndag 6 januari 
11:00 Gudstjänst följt av 
Församlingens julfest 
Predikan: Karin Olofsdotter 

Söndag 13 januari 
11:00 Gudstjänst med nattvard 
– Jesu dop 
Predikan: Gustaf Björkman 
Dagsinkomstoffer 
Kyrkkaffe 

Lördag 19 januari 
09:00 Kvinnofrukost 
Bli svinnbra! Var med och rädda 
maten 
Gäst: Felicia Lindelöw, 
skåneambassadör för 
Food2change, en ideell förening 
som bekämpar matsvinnet från 
dagligvaruhandeln. 

Söndag 20 januari 
11:00 Gudstjänst - Livets källa 
Predikan: Gustaf Björkman 
Söndagsskola 
Kyrkkaffe 

12:45 (efter kyrkfikat) 
Planeringsgruppen bakom "Så 
mycket bättre"-satsningen under 
2019 bjuder in till storforum i 
Änglagården för alla som vill veta 
mer och förhoppningsvis också 
engagera sig! Framförallt alla 
sångare och musikanter är 
välkomna! 

Måndag 21 januari 
14:00 RPG:s föreningsmöte i 
Västerkyrkan 
Johann Sebastian Bach - 
Orgelmästaren. Hans Fagius 
berättar och spelar på orgeln i 
Västerkyrkan 

19:00 Martin Luther Kingdagen 

Onsdag 23 januari 
18:30 Terminsstart för USCh, 
Uniting Students´ Choir 

Fredag 25 januari 
19:00 Vårterminens första Tacolov 
Vegetarisk tacomåltid för studenter 
(30 SEK) 
Föranmälan till 
karin.olofsdotter@vasterkyrkan.nu 
20:00 Lovsångsgudstjänst (Öppen 
för alla) 

mailto:karin.olofsdotter@vasterkyrkan.nu
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Januari 2018 - februari 2019
Kalendarium

Söndag 27 januari 
11:00 Gudstjänst - Jesus 
skapar tro 
Predikan: Karin Olofsdotter 
Söndagsskola  
Kyrkkaffe 

Torsdag 31 januari 
17:30 Café Adam. 
Vad är syftet med högre 
utbildning? 
Gäst: Mattias Alveteg, docent 
i kemiteknik, Lund 

Februari 
Söndag 3 februari - 
Kyndelsmässodagen 
11:00 Gudstjänst - 
Uppenbarelsens ljus 
Predikan: Gustaf Björkman 
Söndagsskola  
Kyrkkaffe 

Torsdag 7 februari 
10:00-15:00 En dag av stillhet, 
tystnad och bön 
Alla är välkomna 
”Gröna ängar och lugna vatten” - 
se ruta nedan. 
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Kalendarium
Söndag 10 februari 
11:00 Gudstjänst med nattvard 
- Sådd och skörd 
Predikan: Gustaf Björkman 
Söndagsskola 
Kyrkkaffe 

Tisdag 12 februari 
14:00 RPG:s föreningsmöte i 
Västerkyrkan 
Årsmöte med förhandlingar 
Program: Binas roll i vårt 
ekosystem. Mathis Kögel, 
utbildad biuppfödare berättar 

Lördag 16 februari 
09:00 Kvinnofrukost 
Lund förr och nu 
Gäst: Hjördis Kristensson, 
konsthistoriker med inriktning 
på arkitektur och stadsbyggnad 

Söndag 17 februari  
11:00 Gudstjänst - Nåd och 
tjänst 
Predikan: Samuel Byrskog 
Söndagsskola 
Kyrkkaffe 

Lördag 23 februari 
11:00 Bible & Brunch - 
bibelstudium för studenter, med 
kaffe och american pancakes! 
- Se ruta 

Söndag 24 februari 
11:00 Gudstjänst - Det levande 
ordet 
Predikan: Karin Olofsdotter 
Söndagsskola  
Kyrkkaffe 

Tisdag 26 februari 
17.30 Café Adam 
Mer information kommer senare 

Onsdag 27 februari 
14:00 RPG:s föreningsmöte i 
Filippi 
Läkemedel och antibiotika i 
Skånes vattendrag, sjöar och hav - 
Vad kan vi göra åt det? 
Medverkande: Erland Björklund 

februari 2019



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”. 

 
	 	 	        	            www.vasterkyrkan.nuMars 2019
Kalendarium

Mars 
Fredag 1 mars 
19:00 Tacolov it’s Friday 
Vegetarisk tacomåltid för 
studenter (30 SEK) 
Föranmälan till 
karin.olofsdotter@vasterkyrkan.
nu 

20:00 Lovsångsgudstjänst 
(Öppen för alla) 

Söndag 3 mars 
11:00 Gudstjänst - Kärlekens 
väg 
Predikan: Gustaf Björkman 
Söndagsskola 
Kyrkkaffe 
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