Fredag 16 Augusti 2019

Nu har jag börjat veva i gång mitt speleverk igen efter några härliga semesterveckor.

Hoppas att du haft en bra sommar där du befunnit dig.
Jag har läst och lyssnat på allt från nyheter, till djuplodande bibelstudier med Åsa
Molin. Jag hade som ambition att läsa klart en bok som jag började med för
flera år sedan, det gick inte. Läste några nya istället.
Åh, det finns så mycket som jag skulle vilja berätta för Er nu på en gång, men det får
vänta lite. Jag skall ju skriva ett brev till Er varje vecka framöver.

På söndag, 18/8 är det gudstjänst kl. 10.00 och då predikar Ulf Lewin,
Julia Thiberg sjunger och Annika Kivistö leder gudstjänsten.
Efteråt är det kyrkkaffe.
Jag skrev lite i mitt förra veckobrev om kyrkkaffet och stunden då vi kan reflektera
över det vi hört. Läs gärna det om du inte gjort det tidigare.

Nästa vecka, onsdagen den 21/8 drar mötesplatsen igång igen,
då träffas vi i kyrkan mellan kl 13-17.
Vad den träffen kommer att handla om bestämmer vi som kommer. Välkommen!
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Söndagen den 25 augusti skall jag installeras som Er pastor. Då kommer det bli fest.

Det är utlovat tårta till kyrkkaffet och jag önskar att du tar tillfället i akt och
bjuder med vänner, grannar, bekanta och familj till denna gudstjänst. Det här är ett
bra tillfälle att presentera den församling du tillhör. Var stolt, sträck på ryggen, det
kommer bli hur bra som helst och jag lovar att predika så innerligt jag bra kan.
På söndag handlar bibeltexterna om goda förvaltare.
Den fråga som jag går och funderar på är, hur förvaltar vi evangeliet? Hur förvaltar
jag evangeliet? Läs gärna de föreslagna texterna fundera på hur de berör just dig
och ställ dig frågan, hur förvaltar jag evangeliet? Ordspråksboken 3:27-32,
Efesiebrevet 4:20-28 och Lukas 12:42-48.
Önskar Er en härlig och välsignad helg.

#pastorannakarin
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