Ja, jag vill bli medlem
i Svenska kyrkan
Fyll i dina uppgiŌer och skicka/lämna den Ɵll pastorsexpediƟonen
Namn............................................................................................................
Personnummer.............................................................................................
Adress............................................................................................................
......................................................................................................................
Telefonnummer.............................................................................................
E-postadress..................................................................................................
UnderskriŌ.....................................................................................................
Kryssa i rutan här om du vill aƩ någon kontaktar dig för aƩ beräƩa
mer om kyrkan och hur du kan ta del av det som händer.
Skicka in talongen Ɵll:
KrisƟnehamns pastorat
Box 106
681 23 KrisƟnehamn

Besöksadress: Nya kyrkogatan 3.
telefon 0550-879 00
E-post: krisƟnehamn@svenskakyrkan.se

Gå gärna in på vår hemsida där du kan läsa mer om vad som händer i KrisƟnehamns pastorat.
www.svenskakyrkan.se/kris nehamn

Välkomsƞesten för våra nyanlända
fyllde KrisƟnehamns kyrka

Svenska kyrkan är en
öppen folkkyrka med plats
för både sökare, troende och tvivlare
Alla har en plats i kyrkan. Det finns rum för alla typer av människor

Mannen som söker en tro i Bibelstudiegruppen
Pappan som vill tända ljus i kyrkan
Kvinnan som vill träﬀa nya människor på Varnumsträﬀen
Flyk ngen som lär sig svenska på språkcaféet
Barnet som vill skra a och pyssla i barngruppen
Makan som får stöd i Leva-vidare-gruppen
Tonåringen som lär känna sig själv på konfirmandlägret
Tjejen som längtar e er s llheten under medita onen
Pensionären som vill engagera sig som volontär

Tillsammans är vi starka
En av kyrkans och församlingens största uppgi er är a hjälpa oss
människor a ta hand om varandra.
I gemenskapen kan de som har överflöd av d, engagemang, energi
eller pengar dela med sig ll de som har mindre.

Därför behövs du.
En gång är det jag som har - och du som behöver hjälp.
Nästa gång är det du som har - och jag som behöver hjälp.
Genom a finnas ll för varandra kan vi bära bördorna llsammans.
Det blir lä are så

Svenska kyrkan står för aƩ alla människor
... är lika mycket värda
...är älskade av Gud
...behövs
...får älska vem de vill
...behöver ta ansvar för hur man behandlar medmänniskor och
respekterar dem
... behöver hjälpas åt aƩ ta ansvar för jorden vi lever på
... har räƩ aƩ utöva den religion de själva väljer

medlemsavgi en?
Grupper och verksamhet

Rikt musikliv

Vuxengrupper

Öppen förskola

Samtal om tro

Barn- och ungdomsgrupper

Volontärarbete

Gudstjänster
Dop, konfirmation
Vigsel och begravning

Kyrkor och lokaler

Kyrkor
Andrum för vila
och återhämtning

Medlemskapet betyder mycket
för många
Svenska kyrkan är Sveriges största
medlemsorganisaƟon och det är
medlemmarna som gör aƩ kyrkan kan
vara närvarande över hela världen.
I KrisƟnehamn, i Sverige och i många
andra länder

Bevarande
av kulturarv

All d välkommen
Visste du aƩ alla är välkomna Ɵll kyrkan?
OavseƩ om du är medlem eller inte kan
du allƟd höra av dig eller komma hit.
SamƟdigt är våra medlemmars pengar det
som gör aƩ vi kan ha kyrkorna öppna och
välkomna alla som vill komma.
Tacksamheten är stor för varje medlem
som vill vara med. Det är Ɵllsammans som
vi kan vara en god kraŌ för våra medmänniskor. Genom aƩ hjälpa varandra kan
vi göra världen Ɵll en bäƩre plats

PERSONAL
präster, diakoner, musiker m fl

Vad får jag för
Kyrkan i vården

Internationellt
hjälparbete

Jourhavande präst

Hela människan
Krishantering
Samtal om livet
i glädje och sorg

Socialt arbete/
Diakoni

Integration
Svenska kyrkan i utlandet
Hembesök

Dopet - e val

Ge det du kan

Du behöver inte vara döpt för aƩ vara medlem.
Men du kommer aƩ få eƩ erbjudande om aƩ
bli döpt.

I kyrkan kan du lämna en frivillig
gåva när det serveras fika, soppa
eller liknande. Den gåvan används Ɵll
verksamheten du deltar i.

Alla kan vara med

EŌersom man ger eŌer förmåga kan
diƩ bidrag betala för fika för de som
inte har aƩ ge. Och när du inte har
kan någon annan betala för dig.

KyrkoavgiŌen betalar alla verksamhetskostnader
för grupper och verksamhetet så aƩ alla ska
kunna vara med - oberoende hur privatekonomin
ser ut.

Som medlem är du med och bidrar Ɵll aƩ Svenska kyrkan kan vara en
god kraŌ i samhället.
I församlingarna i KrisƟnehamns pastorat finns gemenskapen nära för
både vardag och högƟd, för glädje och sorg, för den som deltar oŌa och
för den som kommer sällan.
Det är kyrkans medlemmar som genom sin kyrkoavgiŌ gör verksamheten
möjlig. Svenska kyrkan är en förtroendemannaorganisaƟon så alla
medlemmar kan vara med och påverka det som händer.

Som medlem i kyrkan bidrar
du Ɵll...
• friƟdsverksamhet för barn och ungdomar och eƩ rikt musikliv med olika typer
av körer
• mötesplatser för ensamma, sjukskrivna och flykƟngar och jourhavande präst
naƩeƟd
• aƩ människor kan få stöd och samtal vid personliga kriser och katastrofer, enskilt eller i grupp
• aƩ kyrkobyggnaderna bevaras och aƩ kulturhistoriska värden förs vidare Ɵll
kommande generaƟoner
• aƩ Svenska kyrkans internaƟonella arbete kan arbeta för en räƩvisare värld
och mycket mer...

Du är allƟd välkommen
Svenska kyrkan finns i hela Sverige och i många
delar av världen. Här är alla välkomna, just som
de vi är.
Med gemensamma kraŌer skapar vi en kyrka
som bär i stort och småƩ. En kyrka som är
närvarande, miƩ i livet och miƩ i världen.

Visste du aƩ
i KrisƟnehamns pastorat 2015...
...sjöng 220 barn och vuxna i 10 olika körer varje vecka
...lekte och stojade 390 barn och vuxna på kyrkans
öppna förskolor varje vecka
...besökte 6 746 personer våra konserter och musiksamlingar
...döptes 146 barn och vuxna i dopgudstjänster
...samlade söndagens gudstjänster 7 406 besökare
...fick 91 konfirmander vara med om livets äventyr med nya vänner

Medlemskapet
som betyder mycket för många

