
 
  
 
Tisdag 15 oktober 2019  
 
Lyssnade på en av favoritpoddarna häromdagen. Just nu pratar de om huruvida 
den heliga anden är maskulin eller feminin, om Mikael Tellbes nya bok om 
Paulus och om att känslan förundran är ett lyckopiller som är bättre än medicin. 
Jag gillar tjejernas snack, glada skratt och att de väver samman sina liv med 
samhället och of course tron på Jesus Kristus.  
 
Denna veckan har jag läst en bok av Elaine Eksvärd som heter, vi måste prata. 
Boken är inte djuplodande på något sätt, men den berör flera olika typer av samtal 
som kan kännas obekväma. Elaine närmar sig svårigheterna på ett trevligt och 
avdramatiserat sätt där lättsamma tips blandas med själva hantverket i samtalet.  
Boken får tre stjärnor och en central plats i bokhyllan, så att jag lätt kan ta ner den 
och använda den som handbok när det kör ihop sig på kommunikationsfronten.  

       
 

Jag var med på lördagen i Sjömarkenkyrkan då Marie och Roland Utbult gästade 
församlingen. Fina samlingar som gav många tankar och utmaningar om relationer 
av olika slag. TACK Magnus och Gunilla för att ni bjöd in dem till oss. Jag  
imponeras av hur Roland berättar om hur tron förändrade hans liv som 18-åring och 
att han inte ångrat sitt val en enda sekund. Jag tror på kraften i vittnesbördet och 
skulle vilja utmana dig att skriva ner ett vittnesbörd som du kan dela vid 
tillfälle i gudstjänsten framöver. Vi kan ta de första 40 på nästa gudstjänst där jag 
predikar. Hör av dig när du skrivit klart och är beredd! pastor@sjomarkenkyrkan.se  
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I söndags var jag och Magnus i Gräfsnäs och predikade och sjöng. Det var en 
klassisk skördefest med grönsaker, bröd och frukt på altaret. Härlig gudstjänst i en 
fin kyrka belägen vid Antens strand. Några hundra meter från kyrkan finns en 
restaurang som drivs av Ulrik Lindelöv, Svensk mästare i grillning, grillexpert i radion 
och lagledare för svenska grill-landslaget. Värt ett besök om ni funderar på att göra 
en utflykt.  
 
Imorgon är det mötesplats Sjömarken från kl. 13 till ca kl. 20.  
Från och med nu kommer vi att ha ett lite annorlunda upplägg av varannan onsdag.  
Här kommer ett körschema i stora drag.  
13.00 gemensam lunch (tag med matlåda) samtal och bön  
14.00 samtal kring aktuellt ämne  
15.00 kaffe  
15.30 - 16.30 samtal kring bibeltext och bön  
16.30 - 18.00 disk och tid för sån´t som behöver “göras”  
18.00 kvällsfika  
18.30 samtal och ämne anpassas till dem som kommer  
19.30 avslutning med bön och enkel lovsång  
 
 
 
klart slut  

#pastorannakarin   
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