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

VÄSTERKYRKANS FÖRSAMLING I LUND, EQUMENIAKYRKAN

MÖT

ADAMA!
 

 

 
 
 
 

Öppen sångworkshop 16:00 - 17:30 
Adama delar med sig av sin sångskatt av guld. 

Vi sjunger på mandinka och/eller bambara.
200 SEK | Ingen föranmälan | Kom i god tid!

 

Konsert 19:30

med Adama, Eva Kunda och vänner | Fri entré
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Inom Gustaf
En ny termin har just dragit igång, 

både i skolan, på arbetet och i 
kyrkan. Jag vill hälsa alla som 
läser detta välkomna till 

Västerkyrkan. Välkomna till 
gudstjänst eller någon av alla de 
aktiviteter som finns för både 

barn och vuxna. För kyrkan 
behövs, inte bara för oss som är 
medlemmar och går i 

gudstjänsten varje vecka, utan 
kyrkan behövs för hela 
omgivande samhället.  

Under sin rika historia har 
Västerkyrkan ofta fått vara en 

kulturbärare för sång och musik. 
Under Eva Kunda Neideks 
ledning får detta leva och 

utvecklas och i höst kommer flera 
spännande musiksatsningar med 

The Life-Light till jul som en 
kulmen.  

Kyrkan får vara en katalysator för 
kultur och olika sätt uttrycka 
kristen tro. Men framför allt 

behövs kyrkan för att hjälpa oss 
att hitta en tro som ger mening 
och riktning till vårt liv. Ditt och 

mitt liv behöver inte vara som en 
båt som driver planlöst omkring 

på havet utan förankring eller 

riktning. I den kristna tron hittar 
vårt liv en förankring och en 
riktning. Vi får upptäcka att vi hör 

ihop med Gud och varandra. Att 
berättelsen om Jesus får vara mitt 
ankare och utmana mig att leva 

för något större än mig själv.  

Kanske tror du som läser att 

kyrkan bara är för dom "jätte-
kristna" (som en konfirmand sa). 
Men så är det inte! Kyrkan är 

snarare till för oss som inte kan 
tro på egen hand, vi som behöver 
varandra i vår insikt i att vi 

behöver Gud. Så jag vill utmana 
dig som tror att du inte tror för att 
du inte tror som du tror att alla 

andra tror. Du är också 
välkommen till kyrkan för att 

upptäcka kristen tro. Din tro 
kanske inte är så märkvärdig (det 
är inte min heller) men 

tillsammans kan vi upptäcka vad 
kristen tro gör med oss, hitta 
förankring och riktning i våra liv. 

Välkommen till Västerkyrkan! 

Gustaf Björkman 
Församlingsföreståndare i 

Västerkyrkan i Lund



T A C O L O V 

 IT'S FRIDAY!

S T U D E N T ?  

V ä l k o m m e n  -  W e l c o m e  

t i l l / t o  V ä s t e r k y r k a n  i  L u n d  

3   f r e d a g k v ä l l a r  -   3   F r i d a y  e v e n i n g s  

-   2 7 / 9 ,   2 5 / 1 0 ,   2 2 / 1 1  -  

 

T A C O  D I N N E R   |   1 9 . 0 0   |  S T U D E N T S  O N L Y  

E V E N I N G  S E R V I C E  |   2 0 . 0 0   |  O P E N  V E N U E  

Den vegetariska tacomåltiden kostar 30 SEK. Swish is swell!  

För att maten skall räcka, anmäl dig gärna i förväg:  

karin.olofsdotter@vasterkyrkan.nu 

 

HÖSTEN '19



 

  4 After church 
Församlingssöndagseftermiddag. 
Västerkyrkan är utgångspunkt för 
eftermiddagens samling för alla 

åldrar. I Trolle Wachtmeisters park 
kommer man att kunna spela 
boule, kubb och volleyboll. För 

barnen kommer det att finnas 
olika aktiviteter. Efter detta är det 
dags att samlas till en gemensam 

måltid i Västerkyrkan. Catering 
står för ”tillagningen”. Reducerat 
pris för studenter och Equmenias 

medlemmar. 

Anhöriggrupp 
I höst startar vi i Västerkyrkan en 
samtalsgrupp för den som stöttar 
någon i sin närhet med 

neuropsykiatrisk problematik. 
Vi träffas den 16 okt, 6 nov, 11 
dec och 5 feb. Kvällarna börjar 

med drop-in-fika från17.30 och 
fortsätter kl 18.00 med en 

gemensam introduktion och sedan 
samtal i smågrupper. Sista 
anmälningsdag är 13 okt till 

070-729 74 72 eller till 
karin.olofsdotter@vasterkyrkan.nu 
Se vidare information på 

kyrktorget och hemsidan. Detta är 
ett samarbete med 
Anhörigcentrum i Lund. 

Julbasar och 
valberedning 
Vill du vara med i gruppen som 
planerar årets julbasar? Gruppen 

som gjorde fjolårets basar till en 
succé lämnar nu över 
stafettpinnen. Hör av dig till 

någon i valberedningen om du 
vill bidra till detta 
trivselevenemang som också är 

viktigt för församlingens ekonomi. 

Årsmötet känns långt borta men 

snarare än vi tror är vi där. 
Valberedningen börjar sitt arbete i 
september och vill redan nu så ett 

frö. Så om du vill ha ett uppdrag 
eller kanske avsäga dej en uppgift 
du har så ber vi dej höra av dej 

till valberedningen. 

Vill du vara med i valberedningen 

är du också välkommen att 
kontakta oss:  

Rolf Casserlöv 070 -569 59 28 
rolf.casserlov@comhem.se  
Lars-Olof Lindbom 070 -530 64 

20 
l-o.lindbom@tele2.se  
Valborg Lindgärde 070 - 828 15 

71  
valborg.lindgarde@insatnet.nu 

Det händer i Västerkyrkan



Det händer i Västerkyrkan
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  6 Så mycket bättre - höst 
edition 

Den populära TV-serien Så 

mycket bättre! där sångare tolkar 
varandras musik, har nu fått en 
uppföljare i Västerkyrkans egen 

regi. Kyrkan har varit välbesökt 
under två kvällar under våren. 
Varje kväll, med start kl 18, har 

haft sitt tema kring två 
psalmförfattare där sångare och 
musiker, på egen hand eller 

tillsammans med husbandet 
framfört sina personliga 
tolkningar. Vi har fått lyssna till 

allt från rap till finstämda solon 
samt instrumentella framföranden 
och inte minst personliga 

berättelser. Varje kväll har 
avrundats med varma hämtpizzor 
och skönt umgänge. Kan 

fredagsmys bli bättre? 

I höst planerar vi för två kvällar: 
18 oktober, med psalmtexter av 
Ylva Eggehorn och Bo 

Setterlind 
13 december, med lucia- och 
adventspsalmer, inklusive 

luciatåg 

Vi hoppas att ni som medverkade 

i våras vill komma tillbaka upp 
på estraden. 

Ett särskilt välkommen till alla 
som ännu inte kommit loss. 
Estraden är öppen för alla! 

Bläddra i psalm- och sångböcker 
och välj favoritpsalm - sista 
anmälningsdagar för hösten är 

6/10 (för 18/10) respektive 1 
december (för 13/12). Länken till 
anmälan är öppen redan nu: 

https://www.vasterkyrkan.nu/
smb19 

VÄLKOMNA, alla! 

hälsar arbetsgruppen för Så 

mycket bättre! 
Åsa Gruvberger, Lisa Medin & Eva 

Kunda Neidek 

Det händer i Västerkyrkan



 
Det händer i Västerkyrkan

Brahms Requiem 

Välkommen till Västerkyrkan den 

20 oktober, då Malmö Kammarkör 
under ledning av professor 
emeritus Dan- Olof Stenlund 

framför Johannes Brahms ”Ein 
deutsches Requiem”. 

Ett requiem är en dödsmässa. 
Flera stora Requier som de av 
Verdi, Mozart eller Fauré är 

tonsättningar av texter som ingår i 
den romerskt katolska kyrkans 
liturgi och sålunda är skrivna på 

latin. Fruktan inför döden och 
domen ges i dessa requier 
kraftfulla tonmålningar för stora 

ensembler. 

I Ein deutsches Requiem har 

Johannes Brahms själv 
sammanställt texterna, som alla 
togs från Luthers 

bibelöversättning. Här är 
skräcken inför döden och 
domen borta. Istället talar 

Brahms tröstande om för 
mänskligheten att "allt kött är 
såsom gräs och all dess 

härlighet som gräsets blomster; 
gräset torkar bort och blomstret 
faller av. - - - Men Herrens ord 

förbliver evinnerligen. Ja, 
Herrens förlossade skola vända 
tillbaka till Sion med jubel - - - 

sorg och suckan skola fly bort".  
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  8 Det är Brahms' medlidande med de 

sörjande och hans egen absoluta 
förvissning om en evig salighet som 
genomsyrar verket. 

Ein deutsches Requiem (Ett tyskt 
Requiem) förekommer oftast som 

ett storslaget verk med många 
medverkande i körer och orkestrar, 
men Brahms har själv svarat för den 

så kallade "London-versionen” för 
två solister, kör och fyrhändigt 
piano. Denna London-version 

framförs alltså i Västerkyrkan med 
Malmö Kammarkör, solisterna Ann-
Margreth Nyberg och Håkan 

Vramsmo samt pianisterna Jolanta 
och Per Henrik Johansson och blir 
ytterligare ett tillfälle att uppleva 

den av församlingen förvärvade 
Steinwayflygeln. Dirigent är Dan-

Olof Stenlund. 

Framförandet äger rum söndagen 

den 20/10 kl.18.00. 
Entré 200 kronor för vuxen och 100 
kronor för student. Förköp via Julius 

biljettservice. Kassan i kyrkan är 
öppen en timme före konserten. 
Framförandet av Brahms Requiem 

avslutar kördagarna i Lund som sker 
i samarbete med Föreningen 
Sveriges Körledare. 

Adama Cissokho till 
Västerkyrkan på 
Kulturnatten 2019! 

Adama Cissokho är sångerska och 

griot från Casamance i Senegal. 
Griot? Vad är det för något? Alla som 
vistats i mandinkafolkens länder och 

områden (Mali, Guinea, Gambia, 
Senegal, m fl) i Västafrika en längre 
tid har förr eller senare stött på den 

grupp av musiker, sångare, berättare 
och underhållare som tjänar 
samhället genom att bära kultur och 

historia i sin strupe och sina fingrar. 
En griots verk är mycket mer än 
underhållning. En griot tröstar och 

tänder hopp, besjunger släkter och 
familjer, upplyser och undervisar. En 

griot är förbedjare och rådgivare. 

Det händer i Västerkyrkan



sprängt gränser tillsammans. Också 

tillsammans med kören EKOO!, 
som jag startade och ledde under 
10 år, har jag haft privilegiet att 

umgås med Adama i musiken, både 
i Sverige och i Senegal. 

Kom, alla sångglada, till en öppen 
sångworkshop med Adama, 
lördagen den 21 september kl 

16:00-17:30. Ingen föranmälan, 
men kom i god tid! Kostnad för 
workshopen är 200 kr. 

Kl 19:30 är det konsert med Adama, 
där jag och vänner från gamla 

kören EKOO! ansluter. Fri entré till 
konserten, med frivillig kollekt. 
Inbringade medel från dagen 

kommer att stötta den stora familjen 
Cissokho i Ziguinchor och deras 

kultur- och fredsförmedlande tjänst 
för regionen. 

Det är en stor glädje att Adama 
Cissokho gästar Västerkyrkan i Lund 
i samband med Kulturnatten 2019. 

Bjud med alla dina vänner, kollegor 
och grannar. De som inte går man 
ur huse må skylla sig själva! 

menar Eva Kunda Neidek 

Många menar att just tack vare alla 

griots har det hållits fred i annars 
väldigt dynamiska och 
mångkulturella områden och länder 

i Västafrika. 

Termen griot, som mest används i 

fransktalande, västafrikanska länder, 
har sin engelska motsvarighet i jali 
eller jeli. Adama är en jali muso, 

dvs en kvinnlig griot, och hela 
hennes familj i staden Ziguinchor i 
regionen Casamance (söder om 

Gambiafloden) består av sångare 
och musiker. Att vara jali är mer än 
en kallelse, det åligger varje 

familjemedlem att ställa sig i ledet 
och tjäna sitt folk. Familjen 
Cissokho är känd över hela 

Senegal, och består av ett obrutet 
led av grioter från Mali-imperiets 

tidiga historia, kring 1200-talet. 

Adama, denna gudabenådade 

sångerska och berättare, är jag 
också tacksam att kalla min vän 
och syster. Sedan dagen då vi 

möttes för första gången 2009, i ett 
litet rum i Casamance, visste jag att 
våra vägar skulle förenas in i 

framtiden. Vi har sjungit 
tillsammans, rest tillsammans, 
skapat musik tillsammans och 

Det händer i Västerkyrkan
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  10The Life-Light 
– ett ekumeniskt körprojekt i 
Lund inför advent 2019 

Titti Pihlström, 
församlingsmusiker i 
Pingstkyrkan i Lund, öppnar 

dörren till kyrkans lokaler. I 
ödmjukhet sänker jag mitt 
huvud när jag går in, skamsen 

att det är första gången som 
jag äntrar denna trevliga entré. 

Ibland tycks mig skotten 
mellan församlingar och 
kristna traditioner vara mer än 

lovligt vattentäta. Är vi uppriktigt 
ointresserade av varandra, eller har 
vi helt enkelt ”nog” med vårt eget? 

Är vi rädda för att sjunka, om vi 
stöttar och uppmuntrar andras 

färdväg? Nog ligger det något 
hälsosamt att vilja gå över gränser, 
att gästa andras hem, att då och då 

sjunga andras sånger? 

I maj månad började Titti Pihlström 

och jag smida hemlighetsfulla 
planer att låta körsångare över 
”våra gränser” mötas i ett öppet 

körprojekt inför advent 2019. Vi 
ville ett projekt med nyskriven 
musik som pekar mot Kristus som 

ljuset i mörkret och den klaraste 

och enande ljusstrimman för alla 
oss som söker honom. Även 
Domkyrkoförsamlingen i Lund har 

sagt sitt ja till att stå bakom 
projektet, vilket är mycket 
glädjande. 

Under varma dagar i juni, vid ett 
gammalt piano i en sval kyrksal i 

Jaffa, började sångerna växa fram 
en efter en, alla bärare av klassiska 
bibeltexter om denna vår Gud som 

blev människa och ett livsljus – ett 
Life-Light - för oss alla. Nu hoppas 
vi på många sångare från våra olika 

församlingar och deras vänkretsar, 
som vill vara med. Glädjande nog 

Det händer i Västerkyrkan



 

är många sångare redan anmälda. 

Anmäl dig du med till 
eva.kunda.neidek@vasterkyrkan.nu 
– vi tror inte att du kommer att 

ångra dig! 

Torsdagen den 7 november startar 

repetitionerna, och alla anmälda 
körsångare får noter och 
övningsfiler en hel månad i förväg. 

Den 8, 14 respektive 15 december 
framför kören ”The Life-Light” i 

Domkyrkan, Pingstkyrkan och 

Västerkyrkan tillsammans med 
kompmusiker och Almaz Yebio 
som sångsolist. 

Må Gud genom sin Heliga Ande 
leda detta projekt, 

och röra vid det med sin väldoft, 
sin glädje och sitt hopp! 

Eva Kunda Neidek 

Det händer i Västerkyrkan

(Solist: Almaz Yebio. Foto: Christer Männikus
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A sweet memory from Lund Cathedral, 
together with Lustspel, May 2019.

Rehearsing Wednesday evenings in Västerkyrkan. 
Wanna join? Contact eva.kunda.neidek@vasterkyrkan.nu

Det händer i Västerkyrkan



Scouter på Prisma 

Klockan 06:47 steg ett glatt gäng 

av Equmeniascout i Lunds scouter 
på ett scouttåg till Prisma, 
Equmenias nationella scoutläger. 

Tåget tog sig nästan hela vägen in 
på lägerområdet i Mohed som 

ligger i Söderhamns kommun två 
timmar norr om Uppsala. På 
lägerområdet samlades nästan 

3000 scouter och funktionärer för 
en veckas scoutläger. Det har 
byggts kök och utkikstorn, vi har 

kokat pasta och lagat fjällröding, 
träffat nya och gamla kompisar 
och levt lägerliv bland caféer, 

kyrkor och Equmenianer.  
På onsdagen bussades scouterna 
in till samhället Söderhamn för att 

göra en spårning vilket var 

mycket uppskattat bland 

lokalbefolkningen. Lägret bjöd på 
ovanligt varmt väder för att vara i 
Norrland med flertalet dagar med 

temperaturer över 30 grader. Då 
badades det och åts glass så det 

stod härliga till. Lägret hette 
Prisma och tanken var att vi 
skulle få se att vi alla kan vara 

prismor för Guds Ljus. Med vår 
unika form reflekterar vi Guds 
ljus i oändligt många färger och 

former. Prisma var ett läger där vi 
fick reflektera Guds ljus och 
sprida det vidare i världen. 

/Johannes Sporre 
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 14 14Ordförande 

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

Under gudstjänsttid, söndagar 
För yngre barn finns Västerkyrkans 

barnvaktsrum. Föräldrar ansvarar 
själva för sina barn. 

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 

Upptäckare 

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

Äventyrare 
Ålder: årskurs 6-9 

Tisdagar 18:15–19:45 

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

Kontaktuppgifter

mailto:soa.96@hotmail.com
mailto:soa.96@hotmail.com
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Kalendarium
sept 2019

Söndag 1 september 
Samlingssöndag 
11:00 Gudstjänst med nattvard – Tro 
och liv 
Predikan: Gustaf Björkman 
Söndagsskola. Kyrkkaffe 
Dagsinkomstoffer 

13:00 Scoutledarsamling 

Tisdag 3 september 
18:15 Scoutverksamheten startar 

Onsdag 4 september 
19:00 Ny i stan – samling för nya och 
gamla studenter. 

Torsdag 5 september 
14:00 RPG:s föreningsmöte i 
Pingstkyrkan 
Medverkan: Biskop Johan Tyrberg 
”Bön – En levande relation” 

Söndag 8 september 
11:00 Gudstjänst – Friheten i Kristus 
Predikan: Gustaf Björkman 
Söndagsskola. Kyrkkaffe 

Onsdag 11 september 
18:30 Terminsstart för USCh – 
Uniting Students´ Choir 

Torsdag 12 september 
RPG:s Åhusdag 
Medverkande: konstnär Janeric 
Johansson och prästen Sten 
Hallonsten 

Lördag 14 september 
10 – 15 Kördag med USCh (Nya 
sångare hälsas välkomna) 

Söndag 15 september 
11:00 Gudstjänst - Medmänniskan 
Predikan: Karin Olofsdotter 
Eva Kunda Neidek och Studentkören 
Usch medverkar 
Söndagsskola. Kyrkkaffe 

Torsdag 19 september 
17:30 Café Adam 
Drottningarnas Vä och kungars 
maktkamp. Nya rön om Vä kyrka. 
Gäst: Anders Ödman, docent 
emeritus i medeltidsarkeologi 

Lördag 21 september 
Kulturnatten 
16:00 – 17:30 
Öppen sångworkshop med Adama 
Cissokho från Senegal. 
Pris 200 kronor. Ingen föranmälan. 
19:30 
Konsert med Adama Cissokho, Eva 
Kunda Neidek och vänner. Fri entré 
Se ruta. 

Söndag 22 september 
11:00 Gudstjänst - Enheten i Kristus 
Predikan: Gustaf Björkman 
Söndagsskola. Kyrkkaffe 
After Church – församlingssöndag Se 
ruta 

Onsdag 25 september 
10:00 – 15:00 Stilla dag. Bön och 
meditation Se ruta 

Fredag 27 september 
Tacolov it’s Friday 
19:00 Vegetarisk tacomåltid för 
studenter 
20:00 Lovsångsgudstjänst med 
nattvard Se ruta 

Lördag 28 september 
09:00 Kvinnofrukost 
Andrum för kropp, själ och hud 
INGRID MALMBERG: Hudterapeupt 
med kinesisk akupressur i bagaget på 
Magle Lilla Kyrkogata i Lund 
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Kalendarium
sept - okt 2019

Söndag 29 september – Den helige 
Mikaels dag 
11:00 Gudstjänst med nattvard– 
Änglarna 
Gustaf Björkman, Karin Olofsdotter och 
Eva Kunda Neidek medverkar 
Bibelutdelning till konfirmander 
Söndagsskola. Kyrkkaffe 

18:00 Romanskonsert med Sara 
Swietlicki (sopran, utbildad på 
Operaakademiet i Köpenhamn) och 
Markus Kvint (flygel, utbildad solist vid 
Det Kgl Danske Musikkonservatorium). 
Konserten varar 1 timme, cirka. Fri 
entré 

Oktober 
Tisdag 1 oktober 
14:00 RPG:s föreningsmöte i St Staffans 
församlingshem, Staffanstorp 
Diakoni – kristen tro i praktik. Diakon 
Elisabeth Östeberg berättar om sitt 
arbete. 
Ett samarrangemang med St Staffans 
församling. 

Lördag 5 oktober 
Regionsfest och stämma – 
Equmeniakyrkan Region Syd på 
Bosarpsgården utanför Rickarum. Det blir 
en festdag för alla åldrar och hela 
familjen, med bland annat Soul Children, 
Messy Church, seminarier och 
kvällsgudstjänst. Varmt välkommen med! 

Textläsningar 

Tystnad, stillhet 

Enskild bibelläsning 

Bön 

Sånger från Taizé 

 

Start kl 10 

Avslutande bön 14.30 

Fika för den som vill dröja kvar

 
2  O N S D A G A R  U N D E R  H Ö S T E N  ' 1 9  I   
B Ö N  &  S T I L L H E T  I  V Ä S T E R K Y R K A N

gröna ängar & 

lugna vatten 
25 september 

6 november

Förböner vid alla helslag, 
då vi ber för församlingen och världen. 
 
Te, kaffe, soppa och frukt står 
framdukat under dagen. 
 
Alla är välkomna. 
Ingen föranmälan. 
Var med så mycket eller lite du vill. 
 

VÄLKOMMEN 
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Kalendarium
okt 2019

Söndag 6 oktober – 
11:00 Gudstjänst – Döden och livet 
Predikan: Karin Olofsdotter 
Söndagsskola. Kyrkkaffe 

Torsdag 10 oktober 
18:00 För eller senare kraschar man -
om att få diagnosen ADHD som vuxen. 
Journalisten Tove Lundin berättar med 
mycket humor och stort hjärta för de 
drabbade, anhöriga och de som jobbar 
med psykisk ohälsa. 
I samverkan med Anhörigcenter i 
Lunds kommuns Vård- och 
omsorgsförvaltning. 

Söndag 13 oktober - Tacksägelsedagen 
11:00 Gudstjänst med Equmenia 
Medverkande: Scouter och ledare 
Söndagsskola. Kyrkkaffe 

Onsdag 16 oktober 
14:00 RPG:s studiebesök i Domkyrkan. 
Guidning 

17:30 Start för anhöriggrupp för den 
som stöttar någon med 
neuropsykiatrisk problematik . 
Anmälan. Se ruta 

Torsdag 17 oktober 
18:00 – 21:00 
Repetition med husband inför Så 
mycket bättre 

Fredag 18 oktober 
18:00 Så mycket bättre! 
Tema: Bo Setterlind & Ylva Eggehorn 

Lördag 19 oktober 
09:00 -13:00 Västerkyrkan städas 

11:00 Bible and Brunch för studenter 
hemma hos Karin Olofsdotter 

Söndag 20 oktober 
11:00 Gudstjänst- Att lyssna i tro 
Predikan: Åsa Ram 
Gospelkören Rejoice medverkar 
Söndagsskola. Kyrkkaffe 

18:00 Malmö Kammarkör kommer 
återigen att framföra Johannes Brahms Ein 
deutsches Requiem i Västerkyrkan. 
Malmö Kammarkör gästspelar under 
ledning av dirigent Dan-Olof Stenlund, 
som framför den så kallade 
"Londonversionen", för kör, två solister och 
fyrhändigt piano. 
Entré Se ruta 

Onsdag 23 oktober 
17:30 Café Adam 
Varför får man Kungliga 
Vetenskapsakademiens lärarpris för att 
flippa på klassrummet? Gäst: Magnus 
Ehinger, lektor i biologi och kemi, Lund 

Fredag 25 oktober 
Tacolov it´s Friday! 
19:00 Vegetarisk tacomåltid för studenter 
20:00 Lovsångsgudstjänst med nattvard Se 
ruta 

Lördag 26 oktober 
09:00 Kvinnofrukost 
Från Lövånger i Västerbotten till Valparaiso 
i Chile och mötet med släktingar i 
Sydamerika 
GUNNEL HOLM Kanslichef vid 
Humanistiska och Teologiska fakulteterna, 
Lunds universitet 

Söndag 27 oktober 
11:00 Gudstjänst – Trons kraft 
Predikan: Erik Aurelius 
Söndagsskola. Kyrkkaffe 

Församlingsmöte 
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okt - nov 2019
Kalendarium

Måndag 28 oktober 
14:00 RPG:s föreningsmöte i 
Västerkyrkan 
Från Noaks Ark till Queen Mary 2. 
Anders Johansson, inredningsarkitekt 
visar bilder och berättar. 

Söndag 3 november – Alla själars 
dag 
11:00 Gudstjänst med nattvard– Vårt 
evighetshopp 
Medarbetare från sjukhuskyrkan. 
Söndagsskola. Kyrkkaffe 

Onsdag 6 november 
10:00 – 15:00 Stilla dag. Bön och 
meditation Se ruta 

18:00 Anhöriggruppen möts 

Torsdag 7 november 
18:30 – 21:00 Projektstart för en 
ekumenisk kör - The Life-Light 
Västerkyrkan tillsammans med 
Pingstkyrkans och Domkyrkans 
församlingar, i ett ekumeniskt 
körprojekt. Kvällsövning nr 1 i 
Västerkyrkan Se ruta 

Lördag 9 november 
10 – 15 Kördag, The Life-Light, i 
Pingstkyrkan 

Söndag 10 november 
11:00 Taizegudstjänst – Samhällsansvar 
Predikan: Gustaf Björkman 
Söndagsskola. Kyrkkaffe 
Var med och sjung. Övning kl 09:00. 
Ingen föranmälan 

Onsdag 13 november 
RPG-universitetet i Pingstkyrkan, Lund 
Medverkande: 
Urban Eriksson, universitetslektor i fysik. 
Tema: Visualisering av universum – en 
astronomisk utmaning. 
Patrick Vigren, specialistläkare, neukirurg 
Tema:Varför sover vi? 

Torsdag 14 november 
18:30 – 21:00 Kvällsövning nr 2, The Life- 
Light, i Västerkyrkan. Se ruta 

15 – 17 november 
God Jords höstsammankomst i 
Västerkyrkan. God Jord är en kristen 
förening för miljö och rättvisa. Läs mer på 
www.godjord.nu 

Lördag 16 november 
09:00 Kvinnofrukost 
Selma Lagerlöfs Italien och Italiens 
Selma Lagerlöf … 
Anna Smedberg Bondesson, lektor vid 
Högskolan i Kristianstad. 
Litteraturforskare och poet med den 
lyriska triptyken Anna själv (2019) 

Söndag 17 november 
11:00 Gudstjänst – Vaksamhet och 
väntan 
Klimatgudstjänst – God jord 
Medverkande: Karin Olofsdotter m fl. 
Söndagsskola. Kyrkkaffe 

S J U N G  O C H  S P E L A  M E D  N Ä R

V Ä S T E R K Y R K A N  D E N  1 0 / 1 1  F I R A R

V i l l  d u  s p e l a  m e d  i  k o m p e t ?
A n m ä l  d i g  t i l l  E v a  K u n d a  s e n a s t  2 8 / 1 0 .

A l l a   i n s t r u m e n t  ä r  v ä l k o m n a !
 

V i l l  d u  s j u n g a  m e d  i  k ö r e n ?  
I n g e n  f ö r a n m ä l a n !

 
A l l a  r e p e t e r a r  p å  m o r g o n e n  k l  0 9 : 0 0 .



Torsdag 28 november 
18:30 – 21:00 Tid reserverad för 
eventuell stämrepetition, The Life- Light, 
i Pingstkyrkan 

Lördag 30 november 
Julbasar 

Söndag 1 december – Första advent 
11:00 Gudstjänst – Ett nådens år 
Predikan: Gustaf Björkman 
Söndagsskola. Kyrkkaffe 

Måndag 2 december 
14:00 RPG:s julfest i Västerkyrkan 

Torsdag 5 december 
18:30 – 21:00 Ordinarie kvällsövning nr 
3, The Life-Light, i Västerkyrkan 

Lördag 7 december 
09:00 Bible and Brunch 

10 – 13 Genrep The Life- Light, med 
komp. I Pingstkyrkan 

Söndag 8 december 
11:00 Missionsgudstjänst – Guds rike är 
nära 
Internationell insamling för 
Equmeniakyrkans arbete för utbildning i 
28 länder. 
Söndagsskola. 
Kyrkkaffe tillsammans med Micklagårds 
studenter. 
Pepparkakshusutställning 

17:00 Uruppförande av The Life- Light i 
Domkyrkan. Mässa 

Onsdag 11 december 
18:00 Anhöriggruppen möts. 
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Kalendarium
Tisdag 19 november 
18:15 Equmenia i Lund Västerkyrkans 
ungas årsmöte 

To 21 november 
18:30 – 21:00 Tid reserverad för 
eventuell stämrepetition, The Life- 
Light, i Pingstkyrkan 

Fredag 22 november 
Tacolov it´s Friday! 
19:00 Vegetarisk tacomåltid för 
studenter 
20:00 Lovsångsgudstjänst med nattvard 
Se ruta 

Lördag 23 november 
16:00 Västerkyrkans församlings 
årsmöte 

Söndag 24 november - Domssöndagen 
Årshögtid 
11:00 Gudstjänst med nattvard – Kristi 
återkomst 
Predikan: Gustaf Björkman 
Söndagsskola. Kyrkkaffe 
Dagsinkomstoffer 

Tisdag 26 november 
17:30 Café Adam 
Lund–Världen t.o.r. Ett liv på resande 
fot, med ett tiotal hållplatser. Gäst: 
Ingemar Börjesson, f.d. ambassadör, 
Lund 

Onsdag den 27 november 
18:00 När livet stramas åt skärps 
blicken. 
Föreläsning med Sofia Camnerin, 
biträdande kyrkoledare och rektor. 
Också förälder till ett vuxet barn med 
särskilda behov. 
I samverkan med Anhörigcenter i 
Lunds kommuns Vård- och 
omsorgsförvaltning. 

nov - dec 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”. 

 
	 	 	        	            www.vasterkyrkan.nu

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 november.

Torsdag 12 december 
18:00 – 2100 Repetition med husband 
inför Så mycket bättre. 

Fredag 13 december 
18:00 Så mycket bättre 
Lucia- och adventspsalmer. Luciatåg 

Lördag 14 december 
The Life-Light, kvällskonsert i 
Pingstkyrkan 

Söndag 15 december 
11:00 Musikgudstjänst med nattvard 
Framförande av The Life- Light. Kör, 
kompband, solist. 
Eva Kunda Neidek, Titti Pihlström, 
Almaz Yebio, m fl. 
Kyrkkaffe 

Kalendarium
dec 2019

mailto:kristina.nerman@malmo.se
mailto:gustaf.bjorkman@equmeniakyrkan.se
http://www.vasterkyrkan.nu
http://www.vasterkyrkan.nu
mailto:gustaf.bjorkman@vasterkyrkan.nu
mailto:ramaxel@hotmail.com
mailto:melanie.weuste@vasterkyrkan.nu
mailto:24carlsson@telia.com
mailto:kristina.nerman@malmo.se
mailto:gustaf.bjorkman@equmeniakyrkan.se
mailto:gustaf.bjorkman@vasterkyrkan.nu
mailto:ramaxel@hotmail.com
mailto:melanie.weuste@vasterkyrkan.nu
mailto:24carlsson@telia.com

