
 
 
Söndag 24 mars 2019  
 
Nyhetsbrevet är igång via mail och nu finns det också publicerat på vår hemsida 
https://www.sjomarkenkyrkan.se/nyhetsbrev/ 
kolla gärna där och hänvisa in dina vänner och bekanta dit.  
Vill du mig något? maila till pastor@sjomarkenkyrkan.se  
 
Nu börjar kyrkans nya grannar flytta in och snart är det dags att bjuda in dem till 
kyrkan. Jag hoppas kunna förmedla ett datum till Er i nästa nyhetsbrev.  
 
Det kom många till veckans onsdagsträff. Vi åt lunch, pratade, drack kaffe och läste 
söndagens bibeltext. Texten handlar om när ängeln besöker Maria, det blev ett 
färgsprakande samtal som fick oss alla att tänka lite utanför boxen. Intressant. 
Välkommen till nästa träff den 3 april, då pratar vi vidare och eventuellt så kommer 
Borås Tidning och gör ett reportage om vår nya satsning “Mötesplats Sjömarken”  
 
Fastetiden är i full gång. Equmeniakyrkan klimat fastar, läs mer om det på 
hemsidan klimatfasta. Fundera gärna på vad det skulle kunna innebära för dig. Om 
du skriver på sociala medier använd gärna #klimatfasta för att visa att du också är 
medveten.  

 
 
På onsdag, 27/3 mellan kl. 10.00 - 12.00 träffas vi i kyrkan igen. Då blir det samtal 
kring kaffebordet. Annika är ansvarig för denna träff. Det blir samtal kring 
söndagens bibeltext, kaffe - så klart, gympa, frågesport och lite roliga historier. 
Välkomna till denna samling!  
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Söndagen den 31 mars ställer vi om klockan, vilket innebär att en av veckans 
tyngsta veckor startar för min del. Jag är inte bra på tidsomställningar. Jag och 
maken Magnus sjunger i gudstjänsten och det kommer bli en predikan som vävs 
samman av sånger, eller kanske snarare sånger som vävs samman till en predikan.  
Bibeltexten som är föreslagen är hämtad från Joh 6:24-35. Läs den gärna tills vi ses!  
 
Påsken närmar sig och därmed vårt gemensamma arrangemang “konst och 
hantverksrunda i Sjömarken”. Det är många som vill vara med och “ställa ut” vilket är 
oerhört glädjande. Har du hittat något som du eller någon anhörig tillverkat, säg till, 
så gör vi plats för dessa alster. Inbjudan i form av en flyer kommer att delas ut i alla 
brevlådor i vecka 14 och 15, annons kommer i BT den 14/4 och radannons 
publiceras i BT den 21/4. Håll utkik!  
 
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 
 
 
Ha det fint, och du, glöm inte att det är våffeldagen imorgon!  
 
Pastor Anna-Karin  
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