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HÖGANÄS

27/6 10.00
18.00

Sångandakt på Ljunghaga
Musik med mersmak: 
Skånska kammarorkestern

29/6 18.00 Orgelkonsert Cecilia Ander-
sen, Ole-Kristian Andersen, 
del av Skånes orgelveckor

30/6 10.00 Högmässa J Hjelmgren, 
C Andersen

2/7 14-16 Sommarcafé

3/7 14.00 Sångandakt på Brorsbacke

BRUNNBY 

29/6 18.00 Helgmålsbön

30/6 10.00 Högmässa med konfirmation
M Kronholm, A Weber Sjö-
holm, kyrkkaffe

JONSTORP
fre ons 08.00 Laudes/morgonbön

3/7 09.00 Föräldra/barngrupp

VIKEN 
30/6 11.00 Mässa S Hagman, M Nord-

berg, pastorsadjunkt Tova 
Mortensen välkomnas

LERBERGET

27/6 14.00 Öppna förskolan 
sommarträff utomhus

30/6 10.00 Mässa R Alm, M Uddling

VÄSBY 
30/6 17.00 Mässa S Hagman, M Nord-

berg, pastorsadjunkt Tova 
Mortensen välkomnas

2/7 19.00 Sommarmusik Per Bäcker 
trio, kaffeservering från kl 
18.00

ARILDS KAPELL 

28/6 19.00

20.00

Pilgrimsvandring (kort) 
start Arilds missionhus
Veckomässa Josephine 
Cummings

30/6 20.00 Sommarandakt J Cummings

2/7 20.00 Sommarandakt J Cummings,
eftersamling i missionshuset

MÖLLE KAPELL 

3/7 20.00 Musikandakt
Four hands Mats Norrefalk o 
Börje Sandquist gitarr,
J Cummings, aftonbön

FARHULT

27/6 18.30 Sommarmusik Skånska 
koraler och klassiska mästare 
Ulrica Oscarsson sång, 
Robert Bennesh piano/orgel

30/6 10.00 Mässa B Eriksson, 
A-L Andersson

Söndagens tema: Kallelsen till Guds rike - Följ med och se!
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Våren 2012 trillade det ner ett brev i min 
brevlåda om att det var dags att anmäla 
sig till konfirmation. Jag hade inte något 
engagemang i kyrkan men många av mina 
vänner skulle konfirmera sig, så jag anmälde 
mig också. Nu sju år senare kan det nog 
vara ett av mina bästa beslut.

Konfirmation idag är inte alls vad den varit. 
Nu läggs det mycket mer fokus på ditt värde 
och gemenskapen - både med Gud och de 
runt dig. Idag tror jag det är viktigare än 
någonsin att få påminna sig om att man 
duger precis som man är. Det finns alltid 
någon som kommer att se dig även när 
allting går åt fel håll, och det är Gud. För 
mig är det en trygghet.

Innan min konfatid träffade jag samma 
människor med samma rutiner. Min 

Vad tänker du på när du hör ordet konfirmation?
konfagrupp var otrolig och höll ihop länge. 
Jag kände att jag hörde hemma där. Det var 
precis vad jag behövde - spräcka den bubbla 
jag simmade runt i, träffa nya människor 
och lära känna mig själv på ett lite djupare 
plan. Det fina med kyrkan är att du kan 
komma precis som du är. 

Efter konfatiden var jag inte säker på vad 
jag ville eller vad jag trodde på. Trodde jag 
ens på Gud? Jag bestämde mig för att jag 
inte var helt färdig med Gud och blev ledare. 
Min tid hade varit fantastisk och jag ville ge 
andra detsamma.

Nu har jag varit med på oräkneliga mässor, 
konfaträffar och läger. Det är en speciell 
känsla att få kunna säga att jag vet att jag 
saknas av andra när jag inte dyker upp, att 
veta att där alltid kommer finnas en plats till 

mig som ingen annan kommer fylla. Är det 
något som jag verkligen tar med mig från 
dessa åren så är det att jag vet att jag är unik 
och jag kommer alltid att bli sedd. Så du 
som går i tankar om du ska konfirmera dig 
eller inte - ge det en chans. Tro mig, man 
trivs där man behövs.

                                     Text: Heidi Winberg
                                    Foto: privat


