
 
  
Tisdag 26 november 2019  
 
Kyrkoåret är slut och vi önskar varandra ett Gott Nytt Kyrkoår! På söndag börjar 
läsningen om vi går nu in i tredje årgången. Det skall bli spännande och intressant 
att även få läsa denna årgång tillsammans med Er. Kyrkoårets texter kan du lätt följa 
här. Början av 2020 kommer att präglas av läsning från Apostlagärningarna och 
söndagarnas gudstjänster kommer fokusera på de texter som lästs. Om du inte har 
skaffat boken, Till jordens yttersta gräns, så är det dags nu. Det går även att 
läsa den via appen Bibelstund. Det ligger några böcker på mitt skrivbord.  
 

 
 
Kören övar inför första advent. Övning på onsdag kl. 19.00 i kyrkan.  
Kom och var med!  
 
Mötesplats Sjömarken träffas onsdag 13.00 - 20.30. Denna gång är sista 
för terminen. Välkommen att vara med hela dagen, eller den stund som passar dig. 
Imorgon kommer vi att prata om det som ligger oss varmt om hjärtat, det som känns 
tacksamt och det som skaver. Kanske kan vi prata lite om domsöndagens predikan. 
Kom ihåg att gemenskapen bär, glädjs och brottas tillsammans.  
Kul om du kommer :)  
 

 
Nu är hemsidan uppdaterad, dela gärna adressen med vänner och bekanta.  

www.sjomarkenkyrkan.se  
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Skriv in i din almanacka redan nu!  
onsdag 22 januari kl. 18.30 är det ekumenisk bönekväll.  
Läs om böneveckan här 
det blir fika, samtal, bön och nattvard.  
 
onsdag 5 och 19 februari, kl. 18.00 är det bibelsamtal om Apostlagärningarna.  
Läs om temaåret “Till jordens yttersta gräns” här 
det blir fika, bibelsamtal, bön och lovsång.  
 
onsdag 26 februari, kl. 18.00 är det första dagen i fastan, Askonsdagen.  
Läs om Askonsdagen här 
det blir fika, samtal om fastetiden, bön och nattvard.  

 
 
Om du inte har läst Apostlagärningarna på ett tag, gör det nu, innan vi startar. Jag 
tror att det kan ha sina fördelar om du dammat av berättelsen, karaktärerna och 
miljöerna. Skriv redan nu ner vad du funderar på kring texterna. God läsning!  
 
Dagens bibelord från Taizé 
tis, 26 November 
Jesus sa till sina lärjungar: Vaka, och be att ni inte utsätts för prövning. Anden vill, men 
kroppen är svag. 
Matt 26:36-46  
 

#pastorannakarin   
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https://www.skr.org/vart-arbete/boneveckan/material/
https://equmeniakyrkan.se/till-jordens-yttersta-grans/
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