
 
  
Måndag 9 September 2019  
 
Nu är höstterminen igång på riktigt. Mötesplats, språkfacé, samtal runt 
kaffebordet och bönegrupp har alla samlats efter sommaren.  
Flaggorna står utanför kyrkan de dagar då det är samlingar, och vi önskar innerligt 
att det skall synas utanför att det pågår någonting av värde innanför.  

 
 
Bed gärna för samlingarna och de människor som kommer. Bed gärna också för att 
nya människor skall få möjlighet att komma till tro på Jesus Kristus genom de 
grupper som Sjömarkenkyrkan erbjuder.  
 
Söndag 15/9 är det församlingslunch efter gudstjänsten.  
Efter gudstjänsten blir det några timmar då församlingen skall starta upp hösten, få 
ta del av nödvändig information och hinna prata lite mer än vanligt.  
Efter kyrkkaffet vid 12.45 tiden drar vi igång med info från styrelsen, och info från 
olika arbetsgrupper som är igång i församlingen och så blir det lite pepp från pastorn.  
Vid 14.30 tiden blir det gemensam lunch. Avslut ca 15.30.  
Hoppas att ni har möjlighet att vara med.  
 
Anmäl ditt/ert deltagande till Anna-Lena eller Elisabet senast tisdag 10/9.  
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Just nu sitter jag i Stockholm. Är på två utbildningsdagar på EHS i Bromma.  
Idag har vi startat en kurs som heter “Den missionella kyrkan” - det här måste 
jag berätta mer om vid tillfälle.  
 
Om du vill börja förbereda dig på att läsa Apostlagärningarna tillsammans med 
Equmeniakyrkan, så får du gärna titta på materialet på Equmeniakyrkans hemsida.  
 

 
såhär ser appen ut! 

 
Läsplanen “till jordens yttersta gräns” finns att ladda ner via appen Bibelstund 
till din telefon eller platta.  
Sjömarkenkyrkan har köpt in några böcker som vi kan fördela, behövs det fler, så 
köper vi in fler! (boken kostar mindre än 50 kronor)  
Jag kommer informera mer om läsningen på församlingslunchen till helgen.  
 
Surfa gärna in på församlingens hemsida www.sjomarkenkyrkan.se  
 
Vet du någon som vill få ta del av veckobreven, maila till mig, så lägger jag med dem 
på sändlistan pastorn@sjomarkenkyrkan.se  
 
 
 
Hälsningar från ett soligt Stockholm  
 

#pastorannakarin   
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