
 
 
Lördag 9 mars  
 
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 går var det Internationella kvinnodagen.  
Hoppas att den inte gick dig helg obemärkt förbi.  
Själv fick jag en ros när jag handlade på City Gross, det tyckte jag var en snygg gest. 
 
I onsdags träffades några stycken i kyrkan på vår nya mötesplats “öppen kyrka” 
Härliga samtal om livet i största allmänhet och förhållandet till kristen tro i synnerhet 
fyllde timmarna mellan 13-17. TACK till Er som kom. Den 20 mars träffas vi igen, 
då är ni alla välkomna åter.  
 
Sjömarkenkyrkan och Sjömarkens IF skall tillsammans anordna konst och 
hantverkspromenad på annandag påsk. Sjömarkenkyrkan kommer att vara en 
av stationerna. Vet du någon som vill vara med och ställa ut, konst, hantverk får du 
gärna säga till mig. (Målningar, slöjd, textil, metall m.m) Förstod på Agneta 
Torstensson på SIF att detta genomförts tidigare. Kanske var du med då och har 
förslag på utställare. Starten sker vid SIF mellan kl. 10.00 - 12.00.  
 
Vi befinner oss nu i fastetiden. Vad gör du för att skapa mer plats för Gud i ditt liv?  
Equmeniakyrkan har lite information om klimatfastan på http://klimatfasta.nu/ 
där finns det tips och tänkvärd läsning.  
Läs gärna bibeltexterna som är föreslagna för askonsdagen. Markus 
2:18-30 och fundera på om eller hur detta påverkar dig.  
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På lördag är det årsmöte kl. 15.00 i Sjömarkenkyrkan. Årsmöteshandlingar finns 
att hämta i kyrkan. Handlingarna har även skickats ut via denna maillista.  
 
Söndagen den 17 mars är det årshögtid med nattvard i 
Sjömarkenkyrkan.  
Välkomna att vara med då, nytt år med nya möjligheter!  
 
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.  
 
 
Nu åker jag på retreat, stänger av mobil och dator, tar fram ett anteckningsblock och en bok 
av Magnus Malm, återvänder till civilisationen den 15:e på kvällen.  
 
Allt gott hälsar  
 
Pastor Anna-Karin  
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