
 
  
Torsdag 12 december 2019  
 
När andra ljuset brinner är snart Lucia här, hon bjuder oss på kaffe och bud 
om julen bär... 

 
Jag älskar Lucia! Kanske är det för att det blir ljust och lite festligt mitt i det gråa, 
eller så handlar det om att jag uppskattar att sångerna handlar om vänlighet, 
hjälpsamhet, hopp och om att ljuset syns i mörkret. Jag har tagit fram min luciakrona, 
satt i långa klassisk stearinljus och imorgon tänder jag den… och kanske 
nynnar jag med i några av sångerna när jag sätter mig framför TV´n och tittar på 
årets firande. #lucia #vackert #mysigt #ljuset #lucia2019 
 
Idag har jag varit på medarbetarträff i Bodakyrkan. Vi var nästan 20 personer 
från olika kyrkor i vårt område. Kul att få träffa dem som jobbar parallellt. Idag hade 
vi besök av Karin Åkesson från Equmeniakyrkan. Karin är missionsinspiratör. Vi 
pratade kring mission med hjälp av rubriken “Till jordens yttersta gräns”. Karin ställde 
frågor om vilka engagemang som församlingarna bär. Jag kände mig lite 
osäker kring denna fråga och förstår att jag måste kolla med styrelsen vilka 
engagemang som finns i vår församling och hur vi tänker i frågan. Här kan du läsa 
om det som pågår i Equmeniakyrkan. 
 
På dagens träff fanns Anton Karlsson från Ekarängskyrkan med. 
Ekarängskyrkan är ett pionjärarbete på Hulta i Borås. Jag skall se om Anton vill 
komma till oss i Sjömarkenkyrkan och predika och berätta om vad som händer i 
stadens yngsta Equmeniaförsamling. Detta projekt behöver våra förböner. 
Området där kyrkan etablerar sig är sekulariserat och mångkulturellt, vilket gör att 
arbetet går långsamt. Bed om uthållighet, kanske också med temat “till jordens 
yttersta gräns” i bakhuvudet. Mission är Guds DNA. Återkommer när jag får fatt 
i kyrkans nyhetsbrev.  
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I går hade språkcafét sin sista träff för terminen. Församlingen gav våra nya vänner 
var sitt exemplar av Nya Testamentet på turkiska. Nu ber vi för att ordet skall 
få gro och skapa nyfikenhet för den kristna tron. Läs gärna Apg 8:26-40.  
 

 
 
På söndag är det julkonsert. Ulf Hansfeldt, kören och kompet har förberett sig i 
flera veckor och nu ser vi fram emot att få lyssna, sjunga med och njuta av 
församlingens musikalitet. Hoppas att det kommer många och att orden och musiken 
får beröra människor. Bed gärna för denna samling, så att den blir till välsignelse för 
enskilda, men också för församlingen. Kom i god tid, konserten börjar kl. 17.00.  
 
Till sist påminner jag igen om vår gemensamma läsning “Till jordens yttersta gräns” 
som startar den 29 december. Läs gärna igenom apostlagärningarna, ladda ner 
appen, Bibelstund eller köp boken. Nu finns det bara två böcker kvar. Skriv ner dina 
funderingar och frågor i den takt du läser texten. Det skall bli så roligt att börja det 
nya året med gemensam bibelläsning. Nästa vecka skall jag skicka med läsplanen 
för läs-veckorna.  
 
 
Frid i adventstid hälsar  
 

#pastorannakarin   
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