Söndag 17 mars 2019

Nyhetsbrevet för Sjömarkenkyrkan.
Jag har förstått att flera av Er fått mina tidigare brev. Kul, här kommer ett till.
Är det så att du har någonting som du vill informera om och som passar i detta
forum, maila till gärna, så så lägger jag in det.
Vet du någon som vill få nyhetsbrevet, låt mig få veta :)
pastor@sjomarkenkyrkan.se

I´m back
Jag är tillbaka i bruset. Efter fem dagars tyst retreat, så är jag åter tillbaka i det som
vi envist kallar verkligheten. Tillvaron på retreaten var definitivt verklig, om än något
isolerad. Oavsett hur vi definierar verkligheten och vad som är verkligt, så är jag
hemma igen, Hemma på Bräckås, där jag har min familj. Såååå himla tacksam för
dem alla! Nu skall jag skriva in i mitt CV att jag har varit på A retreat.
Församlingen har haft årsmöte och årshögtid. 2018 är avslutat, summerat, och
nu börjar vi om igen, eller fortsätter...

Skall vi ses? På onsdag, 20/3 kl. 13.00 träffas vi i kyrkan igen. Det är Lasse som
är ansvarig för att öppna, stänga och fixa fika. Om du vill så äter vi lunch tillsammans
mellan 13.00 - 13.30 (tag med dig din lunchlåda eller ta med en pizza) 13.30-14.30
pratar vi om “högt och lågt”. Kl. 15.00 - 15.30 dricker vi kaffe, därefter samtalar vi om
en bibeltext, sjunger och ber tillsammans. Samlingen avslutas med att vi hjälps åt att
diska, ställa iordning och släcka.

Konst och hantverkspromenad, annandag påsk. TACK för de tips på

kreativa människor som kom in efter förra brevet, glömde du att maila mig, gör det
nu. Jag och Agneta på SIF träffas på onsdag förmiddag och försöker sy ihop det
sista. Alltså, konst och hantverkspromenad i Sjömarken mellan kl. 12.00 - 14.00 på
annandag påsk. Skriv in det i din almanacka. Bjud med vänner och grannar.
På lördag kl. 18.00 kan du “träffas” i kyrkan igen. Det blir kvällsmat och musik

quizz med Magnus och på söndag är det gudstjänst som vanligt.

Nu händer det många saker i kyrkan. Bjud med vänner och bekanta, kom och var
med!
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Vi befinner oss fortfarande i fastetiden.
Frågan kvarstår, vad gör du för att skapa mer plats för Gud i ditt liv?
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 ett bra sätt att evangelisera och berätta om vad vår
kyrka bjuder in till. @sjomarkenkyrkan www.sjomarkenkyrkan.se
Allt gott (och lite till) hälsar
Pastor Anna-Karin
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