
 

 

Tisdag 4 feb kl. 19.00 
Föreläsning med 
Peter Halldorf 

”Därför sörjer Jorden” 

 

14-15 mars 
Körhelg med 

Dan-Inge Olsson 

Torsdag 19 mars kl. 19.00 
Föreläsning om Solenergi 

Av/med 



Vad pratar vi om egentligen?  
 

Varje onsdag träffas ett gäng i kyrkan mellan  
kl. 10-12 udda veckor  & kl 13.00 – 20.30 jämna veckor.  
Träffen kallas MÖTESPLATS SJÖMARKEN.  
 

Udda veckor möts vi till samtal runt kaffebordet.  
Vi läser vi söndagens bibeltext och samtalar kring den. 
 

Jämna veckor startar vi med att vi äter medhavd lunch tillsammans därefter har 
vi lite djupare samtal med varandra om var är vi nu; mitt i livet. Alla får berätta 
lite om sig själva “Rundan” gör att vi bjuder in varandra till det som pågår 
inom oss och det blir lättare att ha förståelse för varandra när samtalen börjar.  
 

Efter “rundan” funderar vi tillsammans kring ett litet ämne som känns aktuellt. 
Vid 15 tiden dricker vi en kopp kaffe och därefter läser vi söndagens bibeltext 
och samtalar kring den. 
 

Vid 16.30 tiden samlar vi ihop det vi pratat om hittills och avslutar med en bö-
nestund vid ljusbäraren eller vid bordet. 
 

Är du föräldraledig och vill ha någonstans som du kan träffa andra både med 
och utan barn är du hjärtligt välkommen. Vi har ett par rum i kyrkan som vi har 
gjort i ordning för lek och andra aktiviteter för och med barn i alla åldrar 
 

Vid 18 fortsätter vi en våning ner med mer samtal och enkelt fika med lite mer 
internationell inriktning. 
 

19.30 Avslutas dagen med bön och lovsång 
 

Kom gärna förbi en onsdag om det passar dig!  



 

 
Ett axplock av en del som händer i vår kyrka under våren 

 
 
 
Ti 4/2 19.00 Föreläsning med Peter Halldorf 
  ”Därför sörjer jorden” 
 
On 5 & 19/2 18.00 Bibelsamtal om Apostlagärningarna 
  Fika, bibelsamtal, bön & lovsång 
 
On 26/2 18.00  Askonsdagen, samtal om fastetiden 
  Fika, samtal, bön & nattvard 
 
 
Fr 6/3  18.30  Bönekväll i Sjömarkenkyrkan 
  Världsböndag 
  Vill du ha mer info om världsböndagen  
  kan du gå in här: 
 http://www.svekumeniskakvinnor.se/varldsbondagen/ 
 
 
Sö 8/3  11.00  Gudstjänst / Internationella kvinnodagen 
    Predikan: Lotta Pyrén Englund 
     Sång: Catarina Hernström-Benjaminsson 
    Mötesledning: Anna-Karin Ryberg 
   Bön och offerdag till pastor och diakoni- 
  utbildningen 

 
För mer informaton om kommande händelser 

Besök gärna vår hemsida www.sjomarkenkyrkan.se 

http://www.svekumeniskakvinnor.se/varldsbondagen/


Sjömarkenkyrkan | Göteborgsvägen 14 | 518 40 Sjömarken | 033-25 41 96 | 
info@sjomarkenkyrkan.se  

 
 
 
 
 
 

 

30 april kl. 19.00 
Valborgsmässofirande 

vid 
Sjömarkens badplats 

Vårtal mm. 

 
10 maj 

Konstrunda i Sjömarken 
I samarbete med  
Sjömarkens IF 

mailto:info@sjomarkankyrkan.se

