Måndag 15 april 2019

Nu är det snart påsk och det är säkert fler än jag som gillar att ställa fram

påskägg och färgglada tuppar. Kyrkan håller fast vid traditionerna som gestaltar
både det mörka och det ljusa, medan vår samtid verkar ha fullt upp med att fundera
på hur mycket smågodis det går att sälja och vart påskharen gömt påskäggen. Kom
gärna förbi kyrkan i påskveckan. (Vi har också ställt fram ett STORT påskägg
med massa godis. Tittta på vår hemsida, där ser du alla händelser i tur och ordning.
Jag skrev ner några rader när Simon Ådahl besökte Sjömarkenkyrkan i slutet av
februari, nu kommer de till användning. Sången heter Ditt kors, håll tillgodo av det
jag lyckades fånga…
Ditt kors, min frihet. Min enda längtan.
Min trygghet och glädje,
leder mig genom dagen och natten
en mäktig eld över mörka vatten

Jag upphöjer dig, jag vill lova dig
Jag vill böja mig inför dig,
ditt kors, du är friheten du är kärleken.
TACK för blodet som rann på ditt kors

Boktips.
Catarina Eriksson berättade om en bok på en gudstjänst för ett tag sedan. Nu har
Annika Kivistö också läst den och båda rekommenderar den till oss andra. Boken
heter “Jag mötte Jesus”. Jag länkar här till Adlbris där du kan läsa mer om boken.
Kanske kan du be att få låna den av Catarina.
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Onsdag 14/4 = Öppen kyrka, språkcafé, sångövning och bön.
När jag kommer till kyrkan på onsdag, så kommer jag att ställa ut vår nya
beachflagga vid vägen, så att det syns det att vi är där. Kom gärna förbi.

Lördagen den 11 maj planerar församlingen att ha en församlingsdag på
Råddehult. Tanken är att vi skall umgås, hinna prata och äta tillsammans. Vill du
vara med och planera för denna dag, kontakta Anna-Lena Stenberg. (Vi behöver ha
en grupp som vill jobba med dagen senast den 25/4)

Vårkonsert och inbjudan till nyinflyttade
Onsdagen den 8 maj kommer Sjömarkenkyrkan att ha vårkonsert kl.19.00.

Församlingen kommer att bjuda in hyresgästerna i det nybyggda huset till denna
kväll och vi hoppas kunna möta dem som är nya i vårt samhälle på ett trevligt, enkelt
och avslappnat sätt. Kom och var med. Kom och bygg relationer och lär känna.

Från det ena till det andra.
Jag hörde på nyheterna att granbarkborren gör illa vid skogarna på östra sidan av
Sverige och att det ÄR ett problem på riktigt. I samma veva hörde jag att det blir allt
vanligare med vägglöss på hotell, båtar, tåg och bussar, och att det finns stor
problematik kring bekämpning av dessa. Snart kommer mördarsniglarna fram och då
kommer många av oss fundera över hur vi får bort dem från våra odlingar...
Djupast inom mig tror jag att ALLT är skapat av Gud, men hur tänkte han här?
Vart vill jag komma med detta? Inte en aning, jag tycker bara att Vägglöss,
granbarkborrar och mördarsniglar krånglar till det.

Nyhetsbrevet fortsätter att komma ett tag till. Jag skriver lite om det som

kommer mig för, om det som det pratas om i samhället och om det som händer i vår
kyrka. Vill du mig något? maila till pastor@sjomarkenkyrkan.se

Denna vecka är vi lovade några fler plusgrader. Det tackar vi för!
Allt gott hälsar Pastor Anna-Karin
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