
Aktuellt nummer: mars - juni 2021

Aktuellt nummer ¶ sept - nov !""#.

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

VÄSTERKYRKANS FÖRSAMLING I LUND, EQUMENIAKYRKAN



 

 2 Att finna fotfäste 
Att tappa fotfästet och falla är alla 
människors rädsla. Redan när vi 
som spädbarn tar våra första steg 
vill vi få fotfäste för att inte falla. 
När jag bodde i Göteborg 
brukade vi roa oss med swimrun. 
Det betyder att man springer och 
simmar genom skärgården. Man 
simmar med löparskorna på och 
tar sig upp på klippan till nästa 
kobbe, springer över den och 
dyker ner på andra sidan. Till en 
början använde jag skor som 
halkade på de hala klipporna. 
Inget är obehagligare än känna 
hela sin kroppstyngd glida iväg 
okontrollerat och falla mot 
klippan. När man hela tiden är 
rädd för att tappa fotfästet 
spänner man sig, kan inte utföra 
riktiga kroppsrörelser vilket gör 
att rädslan för att falla förstör hela 
möjligheten att kunna springa 
som man tänkt. Men sedan bytte 
jag till ett par skor med en 
gummisula som gav fotfäste på 
den hala klippan. Jag kunde då 
med full fart framåt löpa helt 
avslappnat, utan rädsla, utan risk 
för att falla. Istället för rädsla och 
anspänning kunde jag nu njuta av 
den hänförande naturen och ge 
mig hän i det jag förutsatt mig. 

Jag tänker på detta när jag läser 
att 631 166 människor insjuknat i 
covid-19 i Sverige. Av dom har 

12 649 personer avlidit i sviterna 
av denna hemska sjukdom. Men 
det är inte bara siffror i en 
statistik. I Västerkyrkan har vi den 
senaste tiden också varit 
personligt drabbade. Flera har 
blivit sjuka och några har tragiskt 
nog avlidit. Vi lever med sorg och 
saknad varje dag. På samma gång 
är vi förhindrade att mötas till 
gudstjänst och samlingar. Vi får 
inte ge vara dra en tröstande 
klapp på axeln eller en värmande 
kram. Vi är hänvisade till att 
sända gudstjänster via internet 
och många kontakter sker via 
telefon. Vi ringer varandra och 
säger oftast, jag har inget ärende, 
ville bara kolla hur det är. Det är 
lätt att känna hur detta blir 
outhärdligt, hur vi tappar fotfästet, 
hur vi grips av rädsla att falla mot 
klippan. 

Hur kan vi då finna fotfäste? 

I den fantastiska lilla boken ”Vara 
lärjunge” av Rowan Williams, den 
tidigare ärkebiskopen i 
anglikanska kyrkan och en av vår 
tids finaste kristna röster, hittar jag 
vägledning. Williams skriver att 
hoppet hör samman med minnet. 
När vi upplever att vi förlorar 
hoppet upplever vi att vi inte vet 
vilka vi är; vem är jag, vad menas 
med att vara svensk, varför är jag 
kristen? Det är kontinuiteten som 

Från församlingen



 3Ordföranden har ordet 
Vänner! Vi är inne i en dyster 
period. Pandemin har samhället i 
sitt grepp och det verkar fortsätta 
så ännu en tid. Från sommaren 
och framåt har vi förlorat flera 
kära församlingsmedlemmar och 
vi har inte kunnat ta avsked och 
fira deras minne på det sätt vi 
önskat få göra. Vi sörjer dem men 
minns dem alla med värme och 
är tacksamma för allt de betydde 
för oss personligen och för 
Västerkyrkan. 

Styrelsen och alla anställda har 
ändå försökt jobba på så gott det 
går och på många sätt jobbat 
hårdare och mer kreativt än på 
länge. Gudstjänsterna är kärnan i 
vår församling och vi har fortsatt 
fira gudstjänst varje söndag. 
Under fastan och en bit i in 
påsktiden med Frälsarkransen 
som ledsagare. Att ändå få fira 
gudstjänst är en glädje! 

En del nya aktiviteter som var 
planerade har vi varit tvungna att 
skjuta på framtiden men vi 
hoppas återkomma med detta när 
restriktionerna lättar. 

Under perioden som kyrkan varit 
mer eller mindre stängd har vi fått 
ny belysning på plats i kyrksalen 
och vi har köpt in lite ny 
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brister för oss. Vi kan inte längre 
se hur saker hänger ihop. Det 
saknas en röd tråd genom vår 
tillvaro. Williams skriver att 
hoppet är inte bara att vi kan 
förställa oss en framtid utan att vi 
återfår en kontinuitet. Vi återfår 
hoppet, fotfästet i tillvaron, när vi 
ser att Gud, i Kristus är den som 
ser på vårt liv och vittnar om att 
det hänger ihop. Kristus blir den 
röda tråden som berättar för oss 
hur det hänger ihop. 

I söndags firade vi nattvard för 
första gången på länge i 
Västerkyrkan. Vi erbjuds att 
komma till kyrkan efter 
gudstjänsten och ta emot bröd 
och vin. Nattvarden kopplar ihop 
minnet (åminnelse) av Jesu död 
med vårt liv här och nu. Jesus dog 
för att vi skulle leva, även när vi 
dör. Vi minns och återfår hoppet. 
Det finns en kontinuitet i 
tillvaron. På samma sätt blir det 
när vi berättar och lyssnar på 
varandra. Vi återfår fotfästet när vi 
inser att hela vårt liv hör samman 
i Gud. 

Gustaf Björkman, pastor och 
församlingsföreståndare 



 4 utrustning som används när vi sänder 
våra gudstjänster digitalt. Vi jobbar 
också med en restaurering av 
utemiljön vid huvudentrén. Så en del 
praktiska saker händer trots 
nedstängningen. 

Vi är många som längtar efter att åter 
få träffas och mötas ansikte mot 
ansikte. Vi har en förhoppning om att 
vår samlingssöndag i höst kan få bli 
just det. Om det blir verklighet vet vi 
ännu inte men låt oss hoppas. Jag 
hoppas att det finns en längtan hos er 
att åter få komma tillbaka till 
Västerkyrkan och vara med att bygga 
vidare på församlingens liv och 
gemenskap. 

Guds välsignelse till er alla! 
Hälsar Fredric Medin, ordförande 

Om församlingens 
ekonomi 
Kyrkans verksamhet är beroende av 
kontinuerliga gåvor via Swish och 
stående överföringar till 
församlingens bankkonto. Vi 
konstaterar att det fungerar bra även i 
dessa tider när vi inte kan ses i 
kyrkan. Vi är väldigt tacksamma för 
det. 

Att ge sin kyrkoavgift via skattsedeln 
till Equmeniakyrkan och 
Västerkyrkans församling är ett annat 
betydelsefullt sätt att bidra till 
verksamheten. Är du medlem i 

Svenska kyrkan eller annat 
samfund med obligatorisk 
kyrkoavgift, men vill ge kyrkoavgift 
till Equmeniakyrkan, kan du välja 
att gå ur det andra samfundet. Du 
kan också välja att vara kvar men 
då ge dubbel kyrkoavgift. Alla 
folkbokförda betalar obligatorisk 
begravningsavgift till Skatteverket 
varför den inte påverkas av ditt val. 
Du kan anmäla och godkänna din 
kyrkoavgift med Bank-ID via 
Equmeniakyrkans hemsida. Sök på 
Equmenia och kyrkoavgift. Där 
finns också formulär för att skriva 
ut och skicka in anmälan med 
post. 

Följande konto kan användas för 
enskilda gåvor eller stående 
överföringar till Västerkyrkan: 
Swish är 123 274 22 94 
Sparbanken Skåne cl nr 8313-9, 
konto 534 136 343-9 
Bankgiro nr 753-5602. 

Har du frågor om detta är du 
välkommen att kontakta någon i 
styrelsen eller någon av de 
anställda. 

Varje gåva är välkommen. Var och 
en ger efter sin förmåga. Stort tack 
för din gåva.

Från församlingen
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• Omläggning av marktegel med nytt 
gult marktegel även till vänster om 
entrén. Eluppvärmd gång fram till 
dörren kommer att minska 
halkrisken. 

• En grönare miljö eftersträvas. Ett 
nytt träd (av lämplig storlek) 
planteras. Buskar flyttas eller 
nyplanteras så att cykelställen 
döljs. 

• Eventuellt kan plattorna vid 
uteplatsen bytas vid samma 
tillfälle, men det får bli en 
kostnadsfråga 

Fastighetsutskottet har kontakt med 
en firma som kan utföra arbetet. Vi 
planerar att lämna ett detaljerat 
underlag för att sen presentera en 
offert från nämnda firma. 
Det går bra att höra av sig innan 10/3 
med synpunkter om dina synpunkter 
skiljer sig mycket från ovanstående 
förslag. 

För Fastighetsutskottet  
Kerstin Olanders 

Entrén utanför 
Västerkyrkan 
Vi är många i Västerkyrkan som har 
sett att miljön utanför entrén 
behöver förbättras. Vi i 
fastighetsutskottet har tillsammans 
med några medlemmar med 
yrkeskunskap utarbetat följande 
förslag: 

• För att undvika att bilar ställer sig 
framför dörren blir det istället plats 
till vänster om dörren. Där 
kommer 2 bilar kunna stanna till 
för i-och urstigning för 
handikappade personer eller av- 
och pålastning av varor. Vid 
särskilda tillfällen kan pållarna tas 
bort så att t.ex en bårbil kan köra 
fram till dörren. 

• Cykelparkeringen flyttas till höger 
om entrén. Antalet cykelställ 
fördubblas, Underlag för cyklarna 
blir betongsten 

Från församlingen



 6 Även om ingenting är som vanligt så firar vi ändå Gudstjänst tillsammans i 
Västerkyrkan. Vi har tittat in hos några av gudstjänstbesökarna för att se hur 
just de firar Gudstjänst i pandemins tid. 

Våra gudstjänster

När det är tid för gudstjänst 
sätter vi oss i arbetsrummet, 
framför Kerstins dator. 
Bilden från Youtube lägger 
vi på en större skärm och 
agendan på laptoppens 
skärm. 
Ganska ofta har vi också en 
kopp kaffe med tilltugg i 
beredskap. 
Det känns som en 
annorlunda gemenskap att 
se att ”nu väntar 13 
personer” och sedan ”nu 
tittar 28 personer”. När vi 
sedan ber tillsammans är 
det nästan som om luften 
vibrerar. 
De levande lyktorna i 
advent och ”En handfull 
dagar” upplevde vi extra 
intensivt när vi drog ner 
filmduken, kopplade upp 
datorprojektorn och 
stereoanläggningens 
högtalare. Då kändes det 
som att vi var med i kyrkan. 

Kerstin & Gunnar Heiling 

En Kyrkvärds upplevelser 
Vi anländer till kyrkan i god tid. Där är 
tomt och vi förbereder gudstjänsten som 
vanligt. När så kyrkklockan slår 11 är det 
fortfarande lika tomt och ensamt, inga 
besökare kommer för att bli mottagna i 
foajén, inga barn som stojar. Det är ödsligt 
och ensamt. Men faktum är att det också 
är väldigt lyxigt. Lyxigt att vara en av få 
som faktiskt får uppleva och fira 
gudstjänst LIVE. Men så klart är besökarna 
väldigt saknade.  
Det är också väldigt spännande och 
utmanande att lära sig mixa ljud för både 
kyrksalen och Youtube-sändningen.  

Johan Nerman 

Så här såg det ut i söndags när vi 
följde gudstjänsten via Youtube. 
Sedan förra våren har vi deltagit i 
gudstjänsterna på detta sätt antingen 
som här i Bjärred eller i vårt hus 
Solstad gruva i Småland. Det har 
fungerat bra att ta del av 
gudstjänsterna även när vi vistades i 
glesbygden i skärgården. Men vi 
saknar alla de sociala kontakterna, att 
få vara en del av en 
församlingsgemenskap.  

Per-Olof & Birgitta Gruvberger
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En 
bakgrund till 
Frälsarkransen 
Vi har valt att under några 
söndagar låta Frälsarkransen slå 
an tonen i våra gudstjänster. En 
del är välbekanta med det lilla 
radbandet av pärlor för andra är 
det kanske mer eller mindre en ny 
bekantskap. Jag ska försöka ge en 
liten presentation av kransen som 
skapades av Martin Lönnebo för 
över 25 år sedan.  

Kransarna tillverkas i Indien i en 
liten by som heter Purdilur och 
innebär en försörjning för många 
familjer. Kransen består av 18 
pärlor. De har lite olika namn. 
Där finns Gudspärlan, Jagpärlan, 
Doppärlan, Ökenpärlan, 
Bekymmerslöshetspärlan, de två 
Kärlekspärlorna, de tre 
Hemlighetspärlorna, Nattens 
pärla, Uppståndelsepärlan och så 
till sist de sex Tystnadspärlorna. 
Tillsammans utgör de en grund 
för att möta Gud och det egna 
jaget. Martin Lönnebo själv säger 
att Frälsarkransen möter själens 
rop inte minst det rop som 

tomheten skapar i den moderna 
människan. Därför skulle man 
kunna säga att den är 
specialdesignad för oss 
västerlänningar som är ovana att 
möta de andliga behov vi har. 
Idén kom till honom vid ett besök 
i Grekland. En båtfärd fick 
avbrytas för att en storm drog 
fram. Ön, vars hamn blev till 
skydd, blev också platsen där 
skapandet av kransen tog fart 
inspirerad av männen som satt på 
caféerna med sina radband. 
Resten är historia som man 
brukar säga. Vi har också fått 
många olika sätt att använda 
Frälsarkransen. Den finns med i 
pilgrimsvandringar, i konfirmand-
arbete, i samtalsgrupper och inte 
minst i mångas andakter. Nu har 
vi möjligheten att få kransen som 
följeslagare. Den kan bli en vän 
som påminner om vikten av att 
vårda själen. Allt gott önskar jag 
er under den upptäcktsfärd som 
söndagarna framöver kan bjuda 
på. Missa inte Eva Kundas 
nyskrivna sånger till bönekransen, 
som publiceras i samband med 
varje gudstjänst! 

Pelle Martinsson

Våra gudstjänster 
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En hälsning från 
Equmenia Lund 
Kyrkans barn- och ungdomsarbete 
påverkas mycket av pandemin. 
Equmenia Lund - Västerkyrkans 
Ungas styrelse valde i mitten av 
november att inte genomföra 
resten av terminens aktiviteter 
fysiskt. Sällan har väl en ELVU-
styrelse behövt ta ett så tråkigt 
första beslut! Vi har därefter 
beslutat att fortsätta att inte ha 
fysiska träffar till och med mars. 

Men det har inte stoppat all vår 
verksamhet. Tisdagen den 26 
januari hade vi vår första digitala 
scoutträff. Ca 25 scouter och 
ledare "träffades" på Zoom och 
hade olika aktiviteter tillsammans. 
En del hade vi i helgrupp och en 

del patrullvis genom så kallade 
breakout rooms. Så roligt det var 
att se varandra igen trots att det 
var på en skärm! I skrivande 
stund har vi nu haft fyra digitala 
scoutträffar och planerar att 
fortsätta med det mars ut. 
Även söndagsskolan har haft 
digitala träffar och det gick över 
all förväntan. Så roligt! Det har 
sina fördelar att kidsen är de mest 
skärmvana av oss alla! 

Be gärna för våra barn, unga och 
ledare. ELVU kämpar på och 
hittar nya vägar men vi längtar 
såklart tills vi kan ses på riktigt 
igen. 

Cecilia Flyman Ordförande 
Equmenia Lund - Västerkyrkans 
Unga 

Aktiviteter för unga i Västerkyrkan



99Scouterna och söndagsskolan sker 
januari-mars digitalt på Zoom. 
Beroende på smittoläget kan vi 
komma att förlänga eller förkorta 
detta beslut.  
Se vasterkyrkan.nu för den senaste 
infon, Zoom-länkar, datum och tid.  

Tonår och innebandy är inställt 
tillsvidare. Se vasterkyrkan.nu för de 
senaste uppdateringarna. 

Kontakta Melanie, Olle eller Cecilia 
om du har några frågor. Ordförande 
Cecilia Flyman.  
Tfn: 073-043 86 70 
ordforande.equmenia@vasterkyrkan.nu 

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

Söndagsskola & Kors&Tvärs  
Samlas varje söndag 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 

Scouter  
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 
Facebooksgruppen: ”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

mailto:soa.96@hotmail.com


 10OBS! 
På grund av den rådande 
omständigheter så kan ändringar ske 
med kort varsel. 

Gudstjänsterna sänds via Youtube tills 
annan information kommer. 

Titta gärna på Västerkyrkans hemsida 
www.vasterkyrkan.nu eller ring: 
Gustaf Björkman 
079-335 37 43 
Ann-Christin Lindbom 
073- 752 06 97 

Mars 
Söndag 7 mars  
Tredje söndagen i fastan 
11:00 Gudstjänst  
Kampen mot ondskan 
Frälsarkransen: Doppärlan 
Predikan: Gustaf Björkman 
Musikmedverkan:  
Tobias Nilsson, Eva Kunda Neidek 
Barndop 

Söndag 14 mars 
Midfastosöndagen 
11:00 Gudstjänst - Livets bröd 
Frälsarkransen:  
Bekymmerslöshetspärlan 
Predikan: Gustaf Björkman 
Musikmedverkan: Magnus Berglund 

Söndag 21 mars  
Jungfru Marie Bebådelsedag. 
11:00 Gudstjänst 
Guds mäktiga verk 
Frälsarkransen: Jagpärlan 
Predikan: Gustaf Björkman 
Musikmedverkan: Elizabeth 
Bjarnason, Siri Gruvberger,  
Eva Kunda Neidek 

Söndag 28 mars  
Palmsöndagen 
11:00 Gudstjänst 
Vägen till korset 
Frälsarkransen 
Predikan: Pelle Martinsson 
Musikmedverkan: Pontus 
Herrmann, Josef Lindgärde, 
Andreas Gustafsson 

April 
Torsdag 1 april 
Skärtorsdagen 
19:00 Bibelmeditation (online) 
Det nya förbundet 
Charlotte Thaarup,  
Eva Kunda Neidek 

Fredag 2 april 
Långfredagen 
11:00 Gudstjänst - Korset 
Frälsarkransen: Nattens pärla 
Predikan: Gustaf Björkman 
Musikmedverkan: Hans Fagius 

Kalendarium
mars - april 2021



Söndag 9 maj  
Bönsöndagen 
11:00 Gudstjänst - Bönen 
Predikan: Pelle Martinsson 
Musikmedverkan:  
Eva Kunda Neidek, Jenny Rissler, 
Tanja Arvidsson-Ortner 

Torsdag 13 maj 
Kristi himmelsfärds dag 
11:00 Gudstjänst  
Herre över allting 
Predikan: Gustaf Björkman 
Gudstjänsten är förinspelad 

Söndag 16 maj 
Söndagen före pingst 
11:00 Gudstjänst 
Hjälparen kommer 
Predikan: 
Musikmedverkan:  
Hans Fagius 

Söndag 23 maj 
Pingstdagen 
11:00 Gudstjänst -  
Den Heliga Anden 
Predikan: Gustaf Björkman 
Musikmedverkan: Tobias Nilsson, 
Eva Kunda Neidek, Lydia Medin 

Söndag 30 maj 
Heliga trefaldighets dag 
11:00 Gudstjänst 
Gud - Fader, Son och Ande 
Predikan: Pelle Martinsson 
Musikmedverkan: Magnus Berglund 

1111Söndag 4 april  
Påskdagen 
11:00 Gudstjänst 
Kristus är uppstånden! 
Frälsarkransen: Uppståndelsens pärla 
Predikan: Gustaf Björkman 
Musikmedverkan: Hans Fagius 

Söndag 11 april 
Andra söndagen i påsktiden 
11:00 Gudstjänst - Påskens vittnen 
Frälsarkransen: Tystnadspärlan 
Predikan: Pelle Martinsson 
Musikmedverkan: Tobias Nilsson, Eva 
Kunda Neidek, Evelina Wallin 

Söndag 18 april 
Tredje söndagen i påsktiden 
11:00 Gudstjänst - Den gode herden 
Frälsarkransen: Gudspärlan 
Predikan: Gustaf Björkman 
Musikmedverkan: Magnus Berglund, 
Andreas Gustafsson 

Söndag 25 april 
Fjärde söndagen i påsktiden 
11:00 Gudstjänst - Vägen till livet 
Predikan: Olivia Salomonsson,  
THS-praktikant 
Musikmedverkan: Tobias Nilsson,  
Eva Kunda Neidek, Ellen Persson 

Maj 
Söndag 2 maj 
Femte söndagen i påsktiden 
11:00 Gudstjänst - Att växa i tro 
Predikan: Gustaf Björkman 
Musikmedverkan: Pontus Herrman, 
Hanna Ruderstam 

april - maj 2021
Kalendarium



Postadress: 
Byggmästaregatan 21 
222 37 Lund 

Pastorsexpeditionen: 
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”. 

Kalendarium

Juni 
Söndag 6 juni 
Första söndagen efter trefaldighet 
11:00 Gudstjänst - Vårt dop 
Predikan: 

Söndag 13 juni 
Andra söndagen efter trefaldighet 
11:00 Gudstjänst 
Kallelsen till Guds rike 
Predikan: Gustaf Björkman 

Söndag 20 juni 
Tredje söndagen efter trefaldighet 
11:00 Gudstjänst 
Förlorad och återfunnen 
Predikan: Pelle Martinsson 

Söndag 27 juni 
Den helige Johannes Döparens dag 
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