
 
 
Måndag 13 maj 2019  
 
Ny hemsida  
Nu har vi öppnat den nya hemsidan. Den är ljus och snygg och så har den ett 
bildspel på första sidan. Kul, tycker jag.  
Läs gärna där, länka adressen till vänner och bekanta, så att det blir många som 
hittar dit. www.sjomarkenkyrkan.se 
 
Språkcaféer har uppehåll i maj, men startar upp i juni igen.  
Onsdagen den 5 juni bjuder språkcaféet till fest. Då blir det mat och gemenskap.  
Alla är välkomna att vara med och umgås, prata och skapa relationer.  
 
What make your heart sing?  
Den frågan hörde jag första gången på Hönökonferensen för ett par år sedan. 
Därefter har jag hört frågan flera gånger och tycker att frågan är högst relevant.  
I en församlingsgemenskap behöver man definitivt ställa sig denna fråga då och då. 
Vad får mitt hjärta att sjunga? vad är det som ger mig energi, vad är det som 
gör att mina steg blir enkla och lätta?  
Jag är nyfiken på ditt hjärtas sång och skulle gärna vilja lyssna på vad du längtar 
efter, mår bra av och vad du vill bidra med in i församlingsgemenskapen.  
Fundera lite extra på denna fråga över sommaren, fråga Jesus vad han har för 
uppgift för dig, just nu. Förhoppningsvis eller snarare troligtvis så blir det ett forum 
längre fram där vi kommer kunna fånga upp vad du kommit fram till.  
 
Mötesplats Sjömarken träffas på onsdag igen. Ta med din lunchlåda och kom 
och ät tillsamman kl 13, eller kom till kaffet kl 15. På onsdag får vi nog prata lite om 
bensinpriset, eller så angriper vi helt enkelt frågan om meningen med livet. Vi tar 
alltid hänsyn till dagsform och världsläge, och därför hamnar vi alltid någonstans 
mellan himmel och jord. Kom gärna och var med!  
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Uppföljning av NFU undersökningen kommer att göras om ett par veckor 
tillsammans med vår handledare Claes. Det skall bli spännande att få presentera det 
vi gjort för Claes och få hjälp att analysera det i förhållande till vad undersökningen 
tyckte att vi borde göra. Det finns ju inga helt givna manualer i detta arbete, utan här 
gäller det att sakta och metodiskt prova sig fram och ständigt utvärdera det som 
görs, för att hitta de nycklar som just vår gemenskap behöver för att skapa goda 
förutsättningar för att bli en växande församling. Jag analyserar lite hela tiden och är 
helt säker på att vi är på god väg i detta arbete.  
 
På söndag 19/5 kl. 17.00 har Ryberg & Frick hand om sommarandakt i 
Ramnakyrkan. Enkel andakt och mycket gemensam sång.  
Gör gärna ett besök i vackra Ramnaparken. Tips! Köp en fika på mysiga Café 
Gästis, och avsluta därefter med sommarandakt.  
 

 
 
Vill du mig något? maila till pastor@sjomarkenkyrkan.se  
 
… och kom ihåg att du först av allt är älskad av Gud.  
Han som säger: Jag är vägen, sanningen och livet.  
 
Klart slut!  
 
/ Pastor Anna-Karin  
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