
 
  
 
Söndag 11 november 2019  
 
Oj, det är redan mitten av november, tiden bara rusar.  
Snart är vi framme vid domsöndagen och kyrkoåret avslutas för denna gången.  

 
Denna veckan skulle jag vilja att du funderar lite på ditt förhållande till domsöndagen.  
Min erfarenhet pekar på att intresset för denna söndag är svagt, men tänk om det 
bara handlar om min egen begränsning. Vad förväntar vi oss av domsöndagens 
budskap? Är ordet dom negativt eller positivt laddat? Handlar det om hopp eller 
förtvivlan? eller skulle det kunna handla om både och.  
Kanske kan denna fråga vara med när vi träffas på onsdag 13/11 på mötesplats 
Sjömarken.  
 
I församlingen finns en uttalad längtan efter att möta människor som är 
daglediga, som kommer direkt från jobbet, som kommer ofta eller som bara kommer 
ibland. Var med och sprid informationen om att kyrkan är öppen och att det finns 
människor där som längtar efter gemenskap. Alla är välkomna!  
Pastorns önskan är att dessa dagar/kvällar skall ge oss möjlighet att ses, göra något 
praktiskt i kyrkans lokaler, men också hinna sitta ner och få prata om vår längtan och 
våra skav.  
Varannan onsdag ser ut ungefär såhär:  
13.00 - 14.00 lunch (tag med egen lunchlåda)  
14.00 - 15.00 samtal om hur vi har det vid ett bord eller på en promenad  
15.00 - 15.45 kaffe  
15.45 - 16.30 gemensamt samtal kring aktuellt ämne eller bibeltext och bön 
16.30 - 18.00 praktiskt fix av sådant som behöver göras i kyrkans lokaler  
18.00 - kvällsfika med möjlighet till samtal och språkcafé om behov finns 
19.30 bön, ljuständning och lovsång i kyrksalen  
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Torsdag 14/11 kl. 19.00 är det föreläsning i Sjömarkenkyrkan igen.  
Denna gången är det Erik Thiberg som skall prata skidvalla. Han kommer att 
hålla till i källaren och rent praktiskt visa produkter och svara på frågor kring valla.  
Erik Wickström kommer också att finnas på plats för den som vill ställa frågor om 
hur man blir en bättre skidåkare -  och så kommer han sälja sin fina bok.  

 
Kom till kyrkan på torsdag och möt dem som kommer!  
 
Jag skall predika i Sjömarkenkyrkan på domsöndagen och läser nu texterna, stannar 
upp och funderar över dem samtidigt som livet pågår. Läs dem du också och fundera 
på hur de påverkar dig och din vardag, din tro och ditt förhållningssätt till att Jesus 
har lovat att komma tillbaka. På sidan, kyrkoårets texter hittar du samtliga texter.  
 
Till sist blir det lite upptempo från mässan “Take me to the cross” kanske kan det 
inte bli bättre än så här. Den finns på spotify och heter, Holy, holy, holy.  
Lyssna och se hur hur länge du kan stå still :)  
“Heaven and earth are filled with your glory”  

 

#pastorannakarin   
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