Stolt medlem
Här kommer ytterligare en intervju i vår
serie ”Stolt medlem” i Svenska kyrkan i
Kullabygden, för att höra deras tankar och
om sitt egagemang.

Stolt medlem i
Farhult-Jonstorps församling
och Svenska kyrkan.
Jag ställde några frågor till
Izabelle i Farhult-Jonstorps
församling.
Så här svarade Izabelle!
Hur länge har du varit med i
svenska kyrkan?
Jag har varit med i kyrkan
sedan jag döptes tror jag, så
alltså ganska länge.
Varför ska man vara
medlem? Är det svårt?
Varför man ska vara med i
Svenska kyrkan, ja det finns
nämligen många anledningar
till det men en utav dem är att
man för möjlighet att vara med
i ett sammanhang, vara delaktig och att ta ansvar, dessutom
så vill Svenska kyrkan ge rum
för möten med Gud. Den vill
ge möjlighet till eftertanke, tro
och även engagemang. Man
får träffa och möta Gud.

Den arbetar även mycket med
barn och att de ska få goda
förutsättningar vilket är bra för
barnen är vår framtid!

kristen, det är inget att skämmas över”.

Nej jag tycker inte det är svårt.
Svenska kyrkan är till en stor
hjälp för väldigt många och
inklusive mig. Att sitta ner i en
kyrka är ett enormt lugn för
man kan låta tankarna flyga
och låta bönen bli uppriktigt
och sann.

Det bästa med kyrkan är att
man kommer så otroligt nära
vår Herre. Man får ta emot
Kristi kropp och blod i den
heliga nattvarden och det är
otroligt viktigt för mig. Man kan
liksom gå in i kyrkan, sätta
sig på en bänk och bara vara,
man kan låta sin bön bli uppriktigt och sann, man behöver
inte tänka på alla bekymmer,
man kan bara släppa alla
bekymmer. Dessutom är man
alltid välkommen till kyrkan och
det är otroligt skönt att veta.

Vad är du stolt över?
Det finns mycket jag är stolt
över här i livet. Jag är stolt
över den jag är, jag är stolt
över min familj och jag är såklart stolt över att vara medlem
i Svenska kyrkan. Som jag
brukar säga till dem som frågar
mig om jag skäms över min
tro, ”Varför skulle jag skämmas
över att vara kristen? Jag är
stolt över det. Jag älskar att
gå runt och nynna på psalmer,
jag älskar att vara i kyrkan och
jag älskar Gud. Så sträck på
ryggen, sätt ett stort leende
på läpparna och säg att du är

Vad är det bästa med kyrkan?

Finns det något du vill
förändra?
Det finns inget jag vill förändra
som jag kommer på just nu,
jag tycker det är bra som det
är.

Söndagens tema: Vårt dop
BRUNNBY

14/6 8.00 Morgonmässa.
17/6 19.00 Körkonsert med Göteborg
A Capella. Dirigent: Solvieg Ågren.
18/6 10.00 Högmässa, Marianne
Kronholm, kyrkkaffe.

HÖGANÄS

Öppen kyrka må-fr 10.00-16.00
17/6 11.00 Konfirmation med mässa.
Elida/äventyrsgruppen.
18/6 10.00 Högmässa, Johanna
Hjelmgren, kyrkkaffe.
20/6 14.00-16.00 Sommarcafé.

FARHULT

18/6 10.00 Mässa, Leonard Hagberg.

JONSTORP

Ti-fr 8.45-9.00 Laudes (morgonbön).
14/6 9.00-11.00 Föräldra-barngrupp,
Sockenstugan.
15/6 18.30 Taizémässa, Leonard Hagberg.
20/6 14.00 Drop-in café, Sockenstugan.
21/6 9.00-11.00 Föräldra-barngrupp,
Sockenstugan.

Namn: Izabelle Edentoft
Ålder: 16 år
Bor: Jonstorp
Yrke: Studerande

Första söndagen efter trefaldighet

LERBERGET

VÄSBY

VIKEN

Information om övrig verksamhet se hemsidor,
församlingsblad och facebook.
www.brunnbykyrka.se
www.svenskakyrkan.se/hoganas
www.kullapastorat.se

15/6 13.30 Öppna förskolan flyttar ut!
Vi träffas på Kullarna i Gamla
Lerberget, leker, fikar och sjunger.
Medtag egen fikakorg och sittunderlag. Vid dåligt väder ses vi inomhus i
kyrkan.
18/6 10.00 Mässa, Therse Bjerle.
18/6 11.00 Mässa, Birgitta Cervin.
20/6 11.00 Vandringsmässa, Vikens
kapell, Krister Tholin, samling 10,
mässa 11.
19.00 Sommarkonsert.
Möte i mixturen. Pär Moberg,
saxofon, Karin Johansson, orgel.

18/6 17.00 Gudstjänst, Therese Bjerle.

Med reservation för ändringar

