
 
 
Fastlagssöndagen 2019  
 
Nyhetsbrevet  
Nu drar jag igång med nyhetsbrevet för Sjömarkenkyrkan.  
Nu skall vi börja testa så att våra kommunikationskanaler fungerar, så att vi har rätt 
mailadresser och att vi kan skicka ut lite pålysningar och glada tillrop även denna vägen.  
Jag har inte lovat hur ofta det skall komma, bara att det kommer. Håll utkik.  
Vill ni maila till mig så nås jag på adressen: pastor@sjomarkenkyrkan.se  
 
I torsdags gästade Simon Ådahl vår kyrka. Han och hans vänner inspirerade till att 
berätta för dem vi möter, vad Jesus gjort i våra liv. Att gå med Gud i vardagen verkar enkelt 
men kanske framförallt spännande. Det här skall vi prata mer om framöver. Kul att Simon 
kom, TACK alla som var med och gjorde den kvällen möjlig.  
 
Det var härligt att få mötas till gudstjänst idag. Johanna Hansfeldt sjöng, 
Annika Kivistö ledde gudstjänsten och jag predikade. Vi var en reducerad skara, men jag 
hoppas att alla kände välsignelse där de befann sig denna vasaloppssöndag.  
Att förbereda predikan inför fastlagssöndagen var inspirerande. Jag är full av energi och 
tankar inför denna tid. Om du på egen hand vill läsa om Klimat Fastan, som 
Equmeniakyrkan driver under fastan 2019, kan du läsa mer här. http://klimatfasta.nu/ 
 
På onsdag träffas vi för första gången till “öppen kyrka” eller mötesplats Sjömarken. 
Mellan kl. 13.00 - 17.00 träffas vi i kyrkan för att tala om tro och liv, äta lunch och dricka 
kaffe. Kanske blir det också en stund av piff och fix för den händige. Det finns mycket som 
behöver göras och kanske kan vi göra vissa saker tillsammans. Öppen Kyrka är inplanerade 
varannan vecka från mars till maj. Om vi blir fler i ansvarsgruppen, så kanske vi kan ha 
öppet varje onsdag till hösten. Bed för dessa träffar, bed att Gud leder oss med tankar och 
ideér och att människor som är daglediga i vårt samhälle så småningom kan hitta in.  
  
Söndagens bibeltext är hämtad från Johannes 12:20-33. Rubriken för söndagen är, 
Kärlekens väg.  
Läs den gärna hela texten här:  http://www.bibeln.se/las/2k/joh#q=Joh+12%3A20-37 
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Kom ihåg att du och dina vänner hittar oss på sociala medier.  
Vi har har hemsida, facebook och instagram.  
Att dela det som skrivs där är definitivt ett sätt att evangelisera och berätta om vad vår kyrka 
inbjuder till. @sjomarkenkyrkan www.sjomarkenkyrkan.se 
 
 
Vet du någon som inte får nyhetsbrevet, anmäla till mig, så lägger jag till.  
Vill du inte ha nyhetsbrevet, maila, mig, så plockar jag bort dig från lista.  
 
Frid systrar och bröder.  
Ha en välsignad vecka - vi hörs!  
 
hälsningar från  
 
Pastor Anna-Karin  
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