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Kom hit, var öppen, ta för dig och prova
Tycker du om gemenskap? Tycker du om 
att hålla igång och umgås med massa 
sköna människor? Det gör Viggo Winberg 
också. Han är snart 18 år och går in på 
sitt femte år som ung ledare i Höganäs 
församling. Till vardags går han sista året på 
elprogrammet på Kullagymnasiet och har 
flera engagemang utanför skolan, med både 
jobb och fritidsintressen. Att hänga i kyrkan 
är ett intresse som kom att växa fram under 
tiden som konfirmand för några år sedan 
– något som resulterade i ett långvarigt 
engagemang. Att gå in i en ledarroll var 
ingen svår övergång, dels med erfarenheter 
som simtränare, dels eftersom ledarrollen 
initialt innebar att göra samma saker som 
under konfirmandtiden fast från ett annat 
perspektiv och att dessutom få lägga till sin 
egen touch.

- Det är kul att få testa sig fram och se vad 
som funkar och inte funkar. Sen är det lätt 
att be om hjälp och få tips. Man har massa 
människor runtomkring sig.

När inbjudan till konfirmation stacks i 
handen på honom som 14-åring var det 
självklart att anmäla sig, varken på grund 
av tro eller tvång, utan nyfikenhet. Hur 
är kristendomen egentligen? Vad står 
kristendomen för?

- I skolan hinner man bara skrapa på ytan. 
Nu fick jag lära mig samband, historier och 
hur allt hänger ihop. Sen kunde jag avgöra 
om det var något för mig eller inte. Utöver 
den nya kunskapen fick jag känna att jag var 
del av något, del av en gemenskap.

Som ledare och stolt medlem i Höganäs 
församlings ungdomsarbete tycker han 
det är viktigt att det ska vara roligt. Hans 
ledarfilosofi bygger på att skapa och vårda 
relationer, skapa tillsammans och att man 
alltid kan utvecklas och bli bättre.

- Jag har växt enormt det senaste året. Jag 
har lärt mig vikten av förlåtelse, att det är 
okej att göra misstag ibland och att använda 

mig av de människor jag har runtomkring 
mig. Vi lär oss av varandra och växer 
tillsammans. En grej som är riktigt nice med 
kyrkan är att du kan komma dit och vara 
dig själv i alla lägen.

Till den som funderar på att konfirmera sig 
har han några tips: kom hit, var öppen, ta 
för dig och prova.

- Här finns inga prov, inga krav på 
prestationer. Vi har roligt och lär oss en 
hel del grejer samtidigt. Konfirmationen är 
precis som studenten, det händer bara en 
gång i livet. Testa! 

VIKEN 
  16/8 11.00 Gudstjänst  E Gullmo, 

M Nordberg
  18/8 19.00 Sommarmusik Touch my soul 

Elisabeth Melander sång, 
Cecilia Weissenrieder cello, 
Martin Berggren piano

  23/8 11.00 Gudstjänst S Hagman,
H Morath

Text: Josefina Klang
Foto: Heidi Winberg

HÖGANÄS
  16/8 10.00 Högmässa  L Hagberg, 

C Andersen, Lina Garvell sång
(även Facebook)

  18/8 14-16 Sommarcafé utomhus

  19/8 11-12
14.30

Samtalsbänk på Arnbergs plats
Sångandakt på Sälgen utom-
hus

  21/8 14-16 Sommarcafé utomhus

  23/8 10.00 Högmässa M Nordström, 
K Barklund, C Andersen 
(även Facebook)

BRUNNBY 
  16/8 10.00 Mässa M Pernborg, 

Per Jarring
  23/8 10.00 Mässa M Pernborg, 

Håkan Ulfgard

VÄSBY 
  16/8 17.00 Gudstjänst B Eriksson, 

M Nordberg

  23/8 17.00 Gudstjänst S Hagman, 
M H Iacobi, H Morath

FARHULT
  16/8 10.00 Gudstjänst B Eriksson, 

A-L Andersson
   23/8 10.00 Gudstjänst B Eriksson

LERBERGET
  16/8 10.00 Gudstjänst J Jarbo, 

N Nygren
  23/8 10.00 Gudstjänst R Alm,

M B Wilhelmsson, 
Jennifer Baadtoft 
Johnson sång

 Lerbergets kyrkas insamlingskampanj  
              - alternativ till loppisen
Coronapandemin ökar behoven av sjukhusvård och 
utbildning i östra Afrika som dessutom drabbats av 
gräshoppssvärmar. Lerbergets kyrkas loppis kan 
i år inte genomföras som vanligt p g a pandemin, 
så vi ställer om till insamlingskampanj för hjälp och 
stöd.

Kom till kampanjdag i kyrkan lördag 29/8 kl 12-15 
med information om ändamålen, tips hur du kan
hjälpa, lotterier, frukt och grönt, pepparsås och 
äpplekaka m m. 

Håll utkik efter mer information. Gåva kan swishas 
på nr 123 680 27 89, skriv Kampanj.

Välkommen att vara med och hjälpa på ditt sätt!
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Med reservation för ändringar
www.svenskakyrkan.se/hoganas 042- 36 21 80
www.svenskakyrkan.se/brunnby 042- 34 65 20
www.kullapastorat.se 042- 36 06 50

   Bön i orostid - onsdagar kl 12.00 Farhults kyrka, fredagar kl 12.00 Väsby kyrka
                                                                     


