
 
  
 
Måndag 30 september 2019  
 
Hoppas att det är bra med Er. Jag mår bra, men har haft en bekymmersam vecka på 
olika fronter i livet. Både praktiskt och emotionellt. Humöret har gått upp och 
ner som en hiss, men tyvärr har det mest rört sig mellan bottenvåningen och 
entréplan. Någon vidare höjd har jag inte lyckats uppnå, alls. Men det borde ju tyda 
på att jag är på väg upp igen. Det är inte synd om mig, det är såhär det är att vara 
människa. Kanske är det bra att påminna sig om detta emellanåt för det kan väl 
ändå inte finnas någon som bara har det bra och känner sig glad hela tiden…. 
Tänker på Alfons Åberg när han säger till sin pappa att han har tråkigt och 
pappan försöker förklara att det går inte att ha roligt om man inte vet hur det är att ha 
tråkigt. Bra tanke. Så sant. Ungefär så är det nog.  
 
Den här veckan publicerades min krönika i det församlingsblad som går ut till hela 
Fristadbygden. Bladet trycks i väldigt många hundra exemplar för att sedan 
landa på varje köksbord. Hedersamt, roligt, pirrigt, och helt underbart. Ämnet var jord 
och jag tyckte faktiskt att jag fick till det. Vill ni läsa så finns den på min blogg 
www.akryberg.se 

 
 

 
 
Vill du lyssna på Bibeln? Ganska ofta lyssnar jag på Bibeln via Norea radio. 
Bibeln är inläst av Curt Westman. Parallellt med texterna ger Curt kommentarer till 
miljöer och sammanhang. Den är lättlyssnad och gör läsningen/lyssningen 
intressant, trevlig och rolig.  
Vägen genom Bibeln finns att ladda ner som app.  
“Vägen genom Bibeln är en programserie, som går igenom hela Bibeln från pärm till pärm, i 1245 
halvtimmeslånga program. Det går när som helst att hoppa på resan och när Uppenbarelsebokens 
sista kapitel är läst börjar serien om igen i 1 Mosebok.” 
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Den här veckan är det mycket som händer i Sjömarkenkyrkan. 
 
På tisdag träffas programgruppen för att planera för en lång tid framöver, 
min ambition är att vi skall ha våren klar för oss när vi är klara på tisdag kväll.  
 
På onsdag är det fullt program hela eftermiddagen  
Mötesplats, 13:00 - 17:00 (lunch 13:00 med egen matlåda, kaffe 15:00)  
Språkcafé 18:00 - 19:30  
Bön 19:30 - 20:30  
 
På lördag är det dopgudstjänst kl.11.00. Du är så välkommen att vara med 
på denna gudstjänst. Erik och Ida Wickström väljer att döpa sin son Stig i 
Sjömarkenkyrkan, vilket är en stor glädje! Min önskan är att så många 
församlingsmedlemmar som har möjlighet sluter upp vid denna gudstjänst. Jag 
önskar Ert deltagande då församlingen har en betydande roll i den kristna 
människans liv.  
 
På söndag är det ekumenisk gudstjänst tillsammans med Sandared.  
Det är Anna Frisk som predikar och diakon Göran och hans fru är med och sjunger 
och spelar till psalmerna. Vi firar nattvard tillsammans.  
 
 
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  
 
klart slut  
 

#pastorannakarin   
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