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Läs mer:
Vad har du
för relation till
Svenska kyrkan?

Meditationsvandring
- ett alternativ

Du behövs
som medlem!

Vad har du för relation
till Svenska kyrkan?
Tre församlingsbor delar med sig av sina
relationer till Svenska kyrkan.

Namn: Petra Velin
Yrke: fotograf
Ålder: 39 år
Familj: Gift, tre barn
Bor: Sexdrega

Men då och då får Petra inbjudan via lappar om gudstjänster, basarer med fika och annat från Svenska
kyrkan via dotterns engagemang och då tänker hon
-klart man är med!
- För mycket av det som kyrkan gör är väldigt bra,
säger hon.
Vad tycker du är viktigt för kyrkan att hålla på med?
Jag tycker att det är bra att kyrkan håller fast vid
arrangemang som konserter och skolavslutningar som
samlar många och är viktiga för människor, avslutar
Petra.

Foto: Petra Velin
Namn: Tova Edvardsson
Yrke: Studerar till Tandläkare
i Göteborg
Ålder: 19
Familj: Mamma, pappa
och lillebror
Bor: Aplared

-Jag har kanske inte själv någon uttalad tro men tycker
att mycket som Svenska kyrka gör är bra. Det säger
Petra Velin, fotograf på Velins foto. Hon som just nu
håller på med att hjälpa Mötesplats Prästgården i
Länghem att ta nya fina fotografier, talar gärna om
kyrkan och dess verksamheter.
-Vi har döpt våra barn och även gift oss i Svenska kyrkan. När barnen var små var vi mycket på pysselkvällar
och kyrkans barntimmar och andra aktiviteter som
Svenska kyrkan ordnade med. Som många nyinflyttade,
när man inte känner någon, då är gemenskapen välkomnande och öppen och du kan lättare lära känna nya
personer på t.ex. gemensamma frukostar,
mamma-barngrupper och annat.
Idag har hon inte kontakt med kyrkan lika ofta, men
10-åriga dottern Tuva är med i barngruppen Konfetti i
Sexdrega, vilket är mycket uppskattat.
Petra går inte så ofta på gudstjänster men hon tycker
att de hon varit på under de senaste åren har varit ett
lyft och bättre än förväntat.
-Har man inte gått till kyrkan på ett tag kan man känna
sig lite osäker på vad man kommer att möta. Och ibland
tänker man att det är nog bara de som är väldigt troende som går dit.

Foto: Privat

Hur ser din kontakt med Svenska kyrkan ut, Tova?
-Jag är med i ungdomsgruppen TT som träffas på
tisdagar i Hillareds församlingshem. Det var efter
konfirmationen som jag och några av mina kompisar
blev kvar där. Jag har också varit kyrkvärd i Ljushults
kyrka, det var mysigt. Tror att jag var med i kyrkans
barntimmar som liten men det är inget som jag riktigt
kommer ihåg. Ibland är jag också med på gudstjänster i
Hillared och Sexdrega.
Vad tycker du är viktigt med kyrkan?
-Oj, svår fråga, men det är nog att man har som en
extra familj. En gemenskap som är samma överallt och
där man har systrar och bröder i kyrkan som finns på
många ställen.

*ACT är Svenska kyrkans hjälporganisation

Namn: Hanna Kvarnerlind,
Yrke: förskollärare
Ålder: 45
Familj: gift, två barn
Bor: Överlida

Foto: Privat

Hur fick du din första kontakt med Svenska kyrkan, Hanna?
- Jag har vuxit upp i en prästfamilj så man kan säga att jag
har fötts in i det. Men ju äldre man blivit så har det mer och
mer blivit ett eget val som jag har fått fundera på och komma fram till själv.
Hur ser din relation till kyrkan ut idag?
-Jag är aktiv kyrkobesökare och jag sjunger mycket tillsammans med bland annat en av församlingens kyrkomusiker,
Anki Aronsson.
Vad tycker du är det viktigaste för kyrkan att hålla på med?
-Att kyrkan är en plats för gemenskap för människor där
vi får vara som vi är, ofullkomliga, bra på vissa saker och
dåliga på andra och ändå känna att tillsammans är vi kyrkan.
Kyrkan ska inte vara en plats för perfekta människor som har
kommit på alla sanningar och vet precis hur allting ska vara.
Det har blivit tydligt nu i samband med Coronaviruset när
kyrkan har blivit tvungen att ställa om och ha gudstjänster på
ett annat sätt. Det är människor som behöver gudstjänster
och kyrkor, det är inte Gud. Att möta Gud det kan vi göra var
som helst och när som helst, han är alldeles för stor för att
stängas in i en kyrka.
Text: Mats Svedberg

Stolt medlem!
Goda samtal som bekräftar och lyfter, som stärker och inger hopp.
Ett lyssnande öra. Att få bli sedd. Möten präglade av respekt och omsorg
med människor i olika åldrar.
I samtal och möten får vi visa att Gud finns nära varje människa, oavsett livssituation.
Kyrkan är en sådan plats. Svenska kyrkan är en mötesplats att vara stolt över!
Kyrkan är sina medlemmar. Genom kollekter och kyrkoavgiften möjliggörs kyrkans verksamhet. Som medlem är du
med och tar ansvar för kyrkans framtida utveckling och kamp
för kärlek, människovärde och livskvalitet.

är alltid väntade och välkomna i kyrkans verksamhet!
Tack du stolta medlem för att du gör det möjligt för oss
att vara kyrka! Tack!

Genom medlemskapet får du, som i vilken hjälporganisation
som helst, möjlighet att göra skillnad. I stort och i smått. Ute i
världen och här på hemmaplan. Genom ACT, tidigare Svenska
kyrkans internationella arbete, kan kyrkan vara först på plats
med hjälpinsatser världen över.
Här i Kinds pastorat försöker vi möta de behov som finns,
bland annat genom våra diakonala insatser. Här och nu, men
också i ett längre perspektiv. Att göra gott! Och du är med
och bidrar. Både till dig själv och till någon medmänniska. Du
bidrar med glädje, gemenskap, tröst och till utveckling för de
många som aktivt deltar i någon av våra aktiviteter och i vårt
rika gudstjänstliv, varje vecka året om. Ung som gammal, alla

”Du får ursäkta att jag är lite hes, sa mannen. Jag har inte
pratat med någon sedan kyrklunchen förra veckan.”
Källa: #stoltmedlem

Svenska kyrkan i Kind

Vad tycker du är viktigt för kyrkan att hålla på med?
-Skolavslutningar tycker jag är viktiga och det är tråkigt när
det börjar pratas om att de inte ska få vara i kyrkan.
Jag tycker det är bra att få en påminnelse om vad t.ex. julen
handlar om och inte bara att det är att gå på jullov.
Det där med ACT* tycker jag också är väldigt bra. Jag var
inte så insatt i det förrän jag kollade på Musikhjälpen förra
året och dom hade med mycket om det. Det tyckte jag var
en otroligt bra grej.

Du behövs som medlem!
Kom som du är. För att dela din historia, för att du
saknas när du inte är här, för att du är människa.
Här hos oss finns många möjligheter.

Meditationsvandring
- ett alternativ

Du blir en del av en gemenskap oavsett vem du är.
Här finns en plats för dig som har frågor om tro,
livet eller tankar om dig själv. Men också för
dig som vill engagera dig för rättvisa och
en bättre värld, snart är det kyrkoval
och du kan rösta eller varför inte bli en
förtroendevald i kyrkofullmäktige eller
kyrkoråd eller som vill sjunga i kör, vill
konfirmera dig och få svar på några
avgörande frågor eller finna ro i en
hektisk vardag.

Välkommen att gå en meditationsvandring fr o m v
21 vid någon av följande kyrkor; Dalstorp, Länghem,
Tranemo, Östra Frölunda, Mjöbäck, Svenljunga
och Hillared.
Vandringen är ett alternativ till bön och
reflektion under den tid vi inte har möjlighet
att fira gudstjänst som vanligt.
Vandringen startar vid kyrkporten och
är begränsad till kyrkogården. Du följer
anvisningar och pilar. Gå i lugnt tempo,
på egen hand eller tillsammans med någon
annan, men på behörigt avstånd.
Vandringarna är tillgänglighetsanpassade.
Efter två veckor finns ett nytt tema på plats.
Om vandringen väcker tankar och funderingar tveka
inte att höra av dig, för att få någon att tala med.
0325-61 20 00

Sök din tro denna sommar – hos oss finner du
plats om du är nyfiken på kristen tro. För dig som vill
utforska vilka andliga upptäckter som kan göras inom
kyrkan och vad det kan innebära att leva som kristen.
Välkommen in i relationen
Din kyrkoherde/ Patric

INFORMATION FRÅN BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN
Att tänka efter – före
Svenska kyrkan i Kinds pastorat har i en nyproducerad folder kortfattat sammanställt en presentation av
begravningsverksamheten i vår bygd. Här kan vi få hjälp med några av våra frågor och funderingar och
förhoppningsvis också en del svar på de oklarheter vi känner inför livets slut, när döden gör sig påmind och vi skall
finnas i någon form till minne för eftervärlden. Vi kan här hitta information om vad vi bekostar med vår
begravningsavgift och kyrkoavgift. Här beskrivs också kyrkogårdar och begravningsplatser med de möjliga gravskick
som finns tillgängliga. Vårt liv är den stund vi befinner oss här på jorden, men eftertanken är också omtanken,
den ger oss och våra närstående en trygghet för dagar som kommer.
Välkommen att höra av Dig vid frågor och funderingar som berör begravningsverksamheten.
/Jörgen Åkesson, utvecklingsledare för begravningsverksamheten.
LÄS MER PÅ: svenskakyrkan.se/kind/begravningsverksamheten
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