
 
 
Min födelsedag 2019  
 
Kul att du läser Nyhetsbrevet! Denna vecka har jag lagt till några nya läsare. 
Här skriver jag lite av varje, det kan bli både profant och sakralt om det bär sig till.  
Vill du mig något? maila till pastor@sjomarkenkyrkan.se  
 
Du har väl inte tappat tempot i fastan? Jag bifogar återigen länken till 
Equmeniakyrkans klimatfasta, där du kan få tips och ideer om vad du kan göra för att 
ditt liv skall vara hållbart.  
Jag bestämde mig (redan i höstas) för att inte köpa några nya kläder under 
2019, Garderoben svämmar över, så naken kommer jag inte att behöva gå, även 
om köpstoppet skulle kvarstå i flera år. Däremot blev jag tvungen att se över mitt 
småätande, för om jag inte håller vikten, då får jag ju inte på mig kläderna som 
väntar på att få se dagsljus.... 
 
Läs gärna mitt blogginlägg som “blev till” efter torsdagens samling i 
Sjömarkenkyrkan. Inlägget heter “Hjärtat liksom öppnade sig….”  
 

          
 
 
Prenumerera på kalender. Via församlingens hemsida 
www.sjomarkenkyrkan.se kan du prenumerera på den kalender som berättar vad 
som händer framöver. Kika gärna på det. Det är en bra funktion, men den kräver att 
du har en smartphone.  
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Trippel onsdag.  
På onsdag 10/4 mellan 10.00 - 12.00 är det jag som är ansvarig för “samtal kring 
kaffebordet” Jag kan redan nu lova att vi skall sjunga gamla sånger tillsammans. 
Kom gärna förbi och ta en kaffe, sjung, gympa, lyssna på några roliga historier, var 
med i frågesporten och knäpp dina händer tillsammans med oss.  
Samma kväll startar vi Språkcafé för nyanlända som flyttat in i vår bygd. Vi önskar 
att det är många från församlingen som sluter upp och är med och pratar och fikar. 
Språkcafét håller på mellan 18.00 - 19.30.  
Onsdagen avslutas med bön och lovsång i kyrksalen. Stanna gärna kvar och 
dela din längtan och din bön med oss andra.  
 
Påskhelgen i Sjömarkenkyrkan  
Skärtorsdagen kl. 19.00. Getsemanestund i kyrksalen. Vi lyssnar till bibeltexter, 
dricker kaffe/the, äter ost, kex och lite frukt tillsammans innan vi avslutar med att 
dela nattvard mellan oss.  
Påskdagen kl. 11.00. Påskdagsgudstjänst. Kören sjunger och undertecknad 
predikar.  
Annandag påsk kl. 10.00 - 12.00. Tipspromenad med konst och 
hantverkstema. Start vid SIF (idrottsgården) Sjömarkenkyrkan har utställare och 
musik för dem som går promenaden. Bjud gärna med vänner och bekanta.  
Informationen som delats ut i alla brevlådor hittar du på vår hemsida.  
 
Brittas vardagsrum är mitt första tips på pod. Det är pastor Britta Hermansson 
som intervjuar personer. Det är en lugn och stillsam pod, den bär på lite klurigheter, 
den ger tillfälle till goda skratt, men framförallt bär den en genuin innerlighet och 
respekt för människan som sitter “mitt emot”.  
 
Som avslutning ber jag dig läsa Joh 8:1-11, där det berättas om när Jesus säger 
till kvinnan “...inte heller jag dömer dig. Gå nu och synda inte mer”.  
Bön: TACK Gud för att din nåd är var morgon ny. AMEN  
 
Ha det fint i veckan som kommer, hoppas att vi ses!  
 
hälsar Pastor Anna-Karin  
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