Stolt medlem

Att tas emot med öppna armar
Det är en blåsig onsdag och jag kliver in i
leksaksaffären på Storgatan i Höganäs.
Det är full fart och höstrusket känns
plötsligt avlägset. Anna Robarth, som äger
butiken, hälsar glatt och vi sätter oss i
personalrummet. Vi känner varandra sedan
tidigare men har inte setts på länge. Vi pratar
om hur det går i butiken och hon berättar att
det nästan alltid är fullt upp. Samtalet leder
in på den stora översvämningen hösten 2019
och hon berättar om det dramatiska kaoset
som uppstod när butikens källarvåning
fylldes med vatten. När hon nu ser tillbaka
minns hon hur hon i efterhand frågade sig
själv ”Var kom min styrka ifrån?”
- Jag har alltid haft en tro och jag är
övertygad om att den hjälper mig. Med tron
klarar jag mer, säger hon.
Kyrkan har alltid funnits med henne på
något sätt och hon berättar om sin fröken i
första klass som brukade berätta om kyrkan.

När Anna kom upp i tonåren distanserade
hon sig från kyrkan, men barnatron fanns
ändå kvar någonstans och kontakten med
kyrkan skulle så småningom komma att
återupptas.
- Jag sökte mig till kyrkan igen som vuxen.
Jag arbetade länge med att driva ICAbutiker, men en dag blev allt för mycket och
jag gick in i väggen. Jag nådde botten och då
sökte jag mig till kyrkan för att få samtala
med en diakon. Jag lärde känna mig själv
igen och kunde ta vid där jag lämnat min
barnatro.
För att komma tillbaka till arbetslivet
från sjukskrivningen arbetstränade Anna i
Höganäs församling och hon ser tillbaka på
den tiden med glädje i ögonen. Sedan hon
tog över leksaksbutiken har hon dessvärre
inte haft mycket tid att vara i kyrkan, men
hon vet att kyrkan finns där och allt gott
som görs i församlingsarbetet.

- Jag såg hur människor som drabbats av
olika kriser togs emot med öppna armar.
Kyrkan är så mycket mer än folk tror.
Jag avslutar med att fråga Anna om hon är
stolt medlem av kyrkan.
- Ja, det är jag. Att vara medlem i kyrkan
är självklart för mig, för jag vet vad jag
bidrar till. Jag är stolt över att kyrkan finns
i Höganäs. Kyrkan är en stöttepelare i
samhället, för människor i alla åldrar.
Text och foto: Josefina Klang

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
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HÖGANÄS

LERBERGET

VIKEN

15/11 10.00 Högmässa M Nordström,
C von Mentzer, även Facebook
14.00 Gudstjänst med små & stora
Jo Ljungström, C von Mentzer,
barnkörerna
17/11 08.30 Morgonmässa

15/11 10.00 Gudstjänst M Ivarsson,
J Engström, Youngsters
19.30 Tid för bön
17/11 11.00 Barnvagnspromenad
18.30 Kvällsandakt

15/11 11.00 Gudstjänst E Gullmo, Mattias
Juelsson, H Morath

19/11 12.00 Lunchmusik
Genom varje andetag Florence
Rooth o Cecilia Andersen sång/
piano/orgel, även Facebook
18.30 Stilla mässa
22/11 10.00 Högmässa Jo Ljungström,
C Andersen, även Facebook

19/11 13.30 Öppen förskola utomhus, se
hemsidan för träffpunkt
22/11 10.00 Gudstjänst R Alm,
M B Wilhelmsson, sångare från
gospelkören
19.30 Tid för bön

FARHULT

15/11 10.00 Högmässa M Kronholm,
Per Jarring

15/11 10.00 Gudstjänst B Eriksson,
A-L Andersson

17/11 09.30 Babycafé med babyrytmik
(kl 10) församlingshemmet

18/11 13.30 Promenad i Farhult,
samling Klockaregården
22/11 10.00 Gudstjänst B Eriksson,
G Ellström

19/11 14.30 Lär känna kyrkogården
guidning på kyrkogården,
andakt i kyrkan
20/11 09.30 Öppen förskola med barnrytmik (kl 10) församlingshemmet

18/11 14-15 Kaffe på kyrkogården

18/11 10-12 Kaffe vid kapellet
13.30 Walk and talk promenadgrupp
19/11 18.00 Andrum en enkel gudstjänst
22/11 11.00 Gudstjänst J Jarbo,
M Nordberg, Laudate

VÄSBY
BRUNNBY

JONSTORP

16/11 10.00 Utekyrkis

22/11 10.00 Högmässa M Kronholm,
M Gustavsson

15/11 17.00 Gudstjänst T Bjerle,
M H Iacobi, H Morath
16/11 14-15 Kaffe på kyrkogården
18/11 12.00 Middagsbön
22/11 17.00 Gudstjänst J Jarbo,
M Nordberg
Ett stort tack till alla som på något sätt
engagerade sig i insamlingskampanjen i
Lerbergets kyrka

59 527 kr
har skickats till EFS-projekt för
sjukvård och utbildning i östra Afrika

