
 
 
Måndag 27 maj 2019  
 

 
 
På onsdag är det terminens sista MÖTESPLATS i Sjömarkenkyrkan. 
Vi startar med att äta lunch tillsammans kl. 13,00, (ta med din egen lunchlåda) 
därefter samtalar vi om högt och lågt, tar oss an ett aktuellt ämne och naturligtvis 
söndagens bibeltext. Vid 15 tiden dricker vi kaffe och samtalen fortsätter. Innan vi 
slutar vid 17 tiden hinner vi be med och för varandra. Bönen är en viktig del i denna 
träff. Har du ett böneämne som du vill att vi tar upp kontakta mig på mail: 
pastor@sjomarkenkyrkan.se. Kom gärna förbi!  
 
Just nu vikarierar jag som sjukhuspastor på Borås Lasarett, eller säger man 
Södra Älvsborgs Sjukhus. Jag arbetar istället för Ronny Augustsson som är 
sjukskriven för en knäoperation. (Min insats omfattar endast en jourkväll/natt varje 
vecka fram till början av Juli)  
På sjukhuset bär jag min pastorskrage, jag går så sakta i korridorerna och min 
största uppgift är att vara helt närvarande. Det är ett annorlunda och ganska svårt 
uppdrag för mig som nästan alltid småspringer. Jag skäms för att jag måste öva på 
att vara helt närvarande, men är tacksam att jag fick en plats där jag verkligen kan 
träna på det i skarpt läge. Sitter och funderar på att, vara närvarande borde vara en 
självklarhet, men tycker samtidigt att det är bra att vara på väg, jag kommer fram till 
att dessa två inte är varandras motsatser. De är helt fristående. 
Jag vet inte om det finns fler som, precis som jag behöver öva på att vara helt 
närvarande, främst i mötet med andra människor. Kanske är det en tanke vi kan ta 
med oss och vara uppmärksamma på, så att vi inte missar mötet med vår “nästa”.  
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Jag skall berätta mer för er om sjukhuskyrkan framöver, men det jag kan konstatera 
hittills (har bara jobbat tre nätter) är att jag är så stolt över att bära en tro på 
Jesus Kristus. Det visar sig nämligen att den hjälper andra människor att hitta frid, 
lugn och kanske också vägen till en egen tro.  
Jag vill uppmuntra dig att vara stolt över din tro, våga vara närvarande i mötet 
med andra människor och berätta frimodigt om dina upplevelser av och med 
Jesus. Vittnesbördet spränger gränser, till och med när man inte ens har samma 
religionstradition.  
 
Här kommer ett poddtips.  
Tidningen Dagen har en podd som heter “Dagens människa” där de intervjuar kända 
svenskar. I podden ställer de alltid frågan - Hur har du det med Gud?  
Svaren är blandade, men spännande. Det finns flera säsonger att lyssna på.  
Gillar du den så är troligtvis hela sommaren räddad!  
 
Kyrkokonferens i Jönköping.  
Via Equmeniakyrkans hemsida går det att följa mycket av det som händer på årets 
kyrkokonferens. Det är ett bra sätt att deltaga om man inte kan vara på plats.  
Här är en länk till programmet.  
   
www.sjomarkenkyrkan.se  
glöm inte att läsa och dela det som skrivs på vår hemsida. Använd dina sociala 
medier att evangelisera och bjud in till församlingens samlingar.  
 
Till sist vill jag uppmuntra dig att hitta en bibelläsningsplan som du kan använda 
dig av i din vardag. Jag har använt mig av TAIZÉ, under några år och trivs väldigt 
bra med den. Här kommer bibelordet från SÖNDAG, 26 Maj 
Jesus sa: Frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Jag ger er inte det som 
världen ger. Känn ingen oro och tappa inte modet. 
Joh 14:22-26 

 
Frid hälsar  
 
#pastorannakarin  
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https://poddtoppen.se/podcast/853755184/dagens-manniska
https://equmeniakyrkan.se/kyrkokonferens/kyrkokonferens-2019/
https://equmeniakyrkan.se/program-for-kyrkokonferens-2019/
http://www.sjomarkenkyrkan.se/
http://www.taize.fr/sv_article161.html

