
 
  
 
Tisdag 22 oktober 2019  
 
Jag köpte Den gamla psalmboken på Gullbrannagården i somras. Det är en 
pocket där gamla uttjänta psalmer är samlade. Det är härligt att läsa de gamla 
verserna, tänk vad mycket som formulerats genom tiderna… 
 

         
 
För ett par veckor sedan läste vi psalm 261 som avslutning på samtalen kring 
kaffeborden. Här kommer de första verserna!  
 
Vers 1. Tack min Gud, för vad som varit! Tack för allt vad du beskär! Tack för tiderna 
som farit! Tack för stunden som inne är! Tack för ljusa varma vårar! Tack för 
mörk och kulen höst! Tack för redan glömda tårar! Tack för friden i mitt bröst!  
 
Vers 2. Tack för vad du uppenbarat! Tack för vad jag ej förstår! Tack för bön, 
som du besvarar! Tack för vad jag icke får! Tack för livets hemligheter! Tack för 
hjälp i nödens stund! Tack för nåd och ingen mäter! Tack för blodets fridsförbund!  
 
Resten får ni läsa själva. Det är inte dumt att ha en psalmbok vid sängkanten när 
de egna orden inte räcker till i aftonbönen.  
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Nu är hög tid att börja fundera på present till far och kanske börja skissa på 
julklappar till släkt och vänner. Glöm inte Equmeniakyrkan har Gåvobrev som är 
lätta att ladda ner, skriva ut och ge bort. Det här är ett bra sätt att slippa köpa prylar 
och ett utmärkt sätt att vara med och göra skillnad för någon annan. (Jag kan gärna 
skriva ut några och lägga i kyrkan, med instruktioner om vart man sätter in pengarna. 
Säg till om du är intresserad.) 
 
Nyhetsbrev från region väst 
Denna vecka guidar jag in Er på Equmeniakyrkan västs hemsida. Här finns ett 
nyhetsbrev som talar om vad regionen gör för församlingarna i bygderna. Läs gärna 
brevet och fundera på om du vill vara med på något av det som anordnas regionalt.  
 
Vår gemensamma uppvärmning i bibelläsning fortsätter. På söndag är det jag 
som predikar och då skall vi ta oss an tecken och under, Guds löfte till Abram och 
judarnas ständiga problem med pojkspolingen Jesus. Här kommer bibeltexterna inför 
söndagen, vilka kan vara bra att ha läst innan predikan startar. Första Moseboken 
15:5-6, Första Tim 6:11-12 och Joh 9:1-7, 24-39.  
 
Jag (och troligtvis många andra) är intresserade av att få höra ditt vittnesbörd.   
På söndagens gudstjänst finns det möjlighet att dela upplevelser av och om tro. 
Maila mig på adressen annakarin@sjomarkenkyrkan.se, eller säg till när vi ses på 
söndag, så får du mer än gärna vara med och inspirera oss andra med din 
berättelse. Varför gör jag detta? Jo, för på söndag är rubriken för bibeltexterna 
“Trons kraft” och jag tror att det finns kraft i att höra en annan 
människa vittna om sin tro. Vi kan väl iallafall prova! 
 
 
 
Allt för nu - Ha en fin vecka - Bless  
 

#pastorannakarin   
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