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            Konsert 
        

                Tema: Kärlek
                 Höganäs manskör
               Lerbergets kyrkokör

                 Lerbergets kyrka
                24 oktober kl 19.00

JONSTORP

17/10 18.30 Andrum Sockenstugan
T Bjerle, A-L Andersson

21/10 15.00 Café S:t Olof Revalycka, 
Christina Rundström spelar 
och sjunger

23/10 09-11 Föräldra/barngrupp 
Sockenstugan

HÖGANÄS

17/10 12.00
13.00

Sopplunch med bön 
Återvändan - träffpunkt

18/10 12-15

14-16
17.00

Kaffeservering 
kyrkogårdens orangeri
Café Himlagård
aXet 67 ungdomskväll

19/10 16.00 Konsert med Kullabygdens 
symfoniorkester, inträde

20/10 10.00 Högmässa K Barklund, 
C Andersen, Voce Celeste

21/10 16.00 Bönetimma

22/10 08.30
14-16
18.30

Morgonmässa
Café Himlagård
Mässa i kyrkans tornrum

23/10 9-15 Kaffeservering 
kyrkogårdens orangeri

BRUNNBY 

19/10 18.00 Helgmålsbön

20/10 10.00 Högmässa M Pernborg, 
A Weber Sjöholm, kyrkkaffe

23/10 10.00 Bibelstudium i Stallet
Vårt ansvar för skapelsen

LERBERGET

17/10 13.30 Öppen förskola

20/10 10.00

19.30

Gudstjänst R Alm,
M B Wilhelmsson, 
Colours of Lerbergets gospel, 
J Engström piano, fika
Tid för bön

22/10 10.00
18.30

Öppen förskola
Kvällsmässa R Alm, 
M B Wilhelmsson

23/10 09.30 Bibelsamtal

VÄSBY 
20/10 17.00 Mässa B Eriksson, 

K Johansson, kyrkkaffe

FARHULT
fre ons 08.00 Laudes/morgonbön

20/10 10.00 Mässa med stora och små
T Bjerle, A-L Anderson, 
U Johansson, B Clifford,
barngrupperna, kyrkkaffe

VIKEN 
mån 
ons

09-11 Kyrkis Kyrkstugan

17/10 18.00 Stilla mässa i Skeppet, 
A E Olshov, T Mortensen

20/10 11.00 Mässa T Mortensen, 
M Nordberg

23/10 13.30 Växtkraft blomsterarrange-
mang i pumpa, 50 kr, 
kaffe kl 14.45, Stallet

Söndagens tema:  Att lyssna i tro - att våga låta det tystna
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Precis som att många tror att det inte finns 
så mycket i kyrkan innan konfirmationen, så 
tror nog många att det inte finns så mycket 
efter heller. Eller?

Den enda kontakt jag hade med kyrkan 
innan konfirmationen var barnkör. Men 
jag tröttnade på att sjunga om Gud, för jag 
visste ändå inte vem det var. Det visste jag 
knappt efter konfirmationen heller, men det 
är det som gör tiden efter mycket bättre. 

Tiden efter ser jag som en tid att hitta sin 
identitet i de stressiga tonåren man befinner 
sig i, men också att hitta Gud. Vem är han 
för mig? Ärligt talat vet jag fortfarande inte, 
men sättet att leta har också öppnat mig för 
massor av andra saker. Jag är nyfiken på 
Gud och fortsätter därför min resa i kyrkan. 

Sedan jag konfirmerade mig har jag hunnit 
med en hel rad saker, men jag tror inte jag 

När man konfirmerats - vad gör man då?
hade gjort det om det inte vore för kyrkan 
och ungdomsverksamheten vi har där. 
Gemenskapen som erbjuds där har inte bara 
gett mig nya vänner och upplevelser, utan ett 
förtroende också. Jag har fått ansvar och då 
också tagit ansvar. Jag har fått känna mig 
viktig, betrodd och aldrig förminskad. Att ta 
ansvar som ungdom i församlingen innebär 
inte bara att leda grupper, utan det finns 
många andra uppgifter som måste uppfyllas, 
för utan dem hade det rasat. Exempelvis 
laga mat på våra ungdomsmässor eller vara 
kyrkvärd. Du behöver inte vara en ledare för 
att få möjligheten till förtroende och ansvar. 

Genom just detta ansvar som jag fått i 
kyrkan så har jag också vågat ta för mig. 
Vågat tala och ta initiativ - även utanför 
kyrkan. Jag har varit tränare, spelat musik 
på scener i andra länder, haft föredrag 
på skolor, varit församlingens Lucia, rest 
själv till andra sidan planeten, arbetat som 

volontär i Afrika och idag sitter jag på 
Luftvärnsregementet i Halmstad. Jag är helt 
övertygad om att dessa saker inte skett om 
det inte vore för kyrkan. Det har gett mig ett 
självförtroende - jag vet att jag kan och det 
är också det som fått mig att stanna. Det har 
också gett mig ett förtroende hos Gud och 
kyrkan, för de vet också att jag kan, och det 
är värt mycket. 
                                                Text: Heide Winberg

                                                     Foto: privat

                 


