Vi finns överallt

De svenska skolorna inbjuder till besök med samtal om
högtidstraditioner, religiösa symboler och berättelser i
bibeln mm.

Ingen önskar hamna på sjukhus, särskilt inte på en
främmande plats, och då kan ett besök betyda väldigt
mycket. Ofta förmedlas kontakten via ambassaden.
Likadant vad gäller fängelsebesök.

Som hemma fast utomlands
Vi svenskar och andra skandinaver reser ju alltmer,
för att uppleva spännande platser och kulturmöten och
kanske för att hitta oss själva.
Vart man än kommer i världen, så lär det finnas andra
landsmän där. Thailand är en av favoritdestinationerna
för både korta och långvariga vistelser.
Kyrkan finns också överallt, dels de lokala kyrkorna
förstås, men även Svenska kyrkan - just genom alla
medlemmar som vistas utomlands. Därför kan vi stärka
varandra och dela glädje och sorg tillsammans på vårt
eget språk.
Mobil kyrka
Det finns ingen svensk kyrkobyggnad i Thailand. Kyrkan
samlas i olika lokaler, caféer och hotell, på stranden eller
till sjöss, i en thailändsk kyrka och hemma hos prästparet.
En öppen gemenskap
Vi inbjuder till flera olika regelbundna mötesplatser
med sångstunder, temasamtal, mässor, gudstjänster
och svenskt fika. Det krävs inget medlemskap. Alla är
välkomna!
Aktuella program och evenemang publiceras på vår
hemsida eller på facebooksidorna. Man kan också få
informationen genom att be om en e-postprenumeration.
Alla dessa adresser finns under kontaktinformationen på
baksidan.
Präst och diakon på plats
Som resurs för Svenska kyrkan i södra Thailand, för ambassaden och till stöd för alla svenskar och skandinaver,
finns en präst och en diakon till hands.
De är stationerade i Phuket och utgår därifrån på resor
runt om i södra Thailand utom fyra sydostliga provinser,
så länge UD:s avrådan kvarstår. Mest regelbundet besöker
de Koh Lanta, Krabi och Khao Lak.

Livet kan hamna i knut. Det kan vara svårt att få rätsida
på sina tankar eller relationer. Då är det gott att få prata
med andra. Det går också utmärkt att få samtala med
präst eller diakon, som har tystnadsplikt.

Gudstjänsterna fördjupar gemenskapen med Gud och
varandra. Så är vi fastän många en enda kropp, för alla
får vi del av ett och samma bröd.
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Det går fint att fira bröllop i Thailand, eller att förnya
sina äktenskapslöften flera år senare. Att göra det på
stranden strax före solnedgången är populärt och kan
göras väldigt enkelt och avspänt, eller lite mer högtidligt.
Ta kontakt för att få reda på mer.

Att fira dop nere i vattenbrynet är en minnesvärd högtid
som är väl värd att fundera på. Upplevelsen av naturen
återspeglar Guds stora kärlek och nåd. Man kan döpas
antingen som barn eller vuxen.
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Kontakt
Hemsida: svenskakyrkan.se/thailand (i fliken ”Phuket”)
Facebooksidor: #kyrkaphuket
#kyrkalanta
E-post: phuket@svenskakyrkan.se
Anders Stenbäck - präst
+66 (0) 874676782
anders.stenback@svenskakyrkan.se

Turist eller
boende i södra
Thailand?
Tillsammans i glädje och sorg

Ulrika Stenbäck - diakon
+66 (0) 873814830
ulrika.stenback@svenskakyrkan.se
I SÖDRA THAILAND

