
 
  
Torsdag 2 Januari  

 
Gott Nytt År! Hoppas att det är bra med Er och att det nya året startat ok. Jag 
hade min första lediga dag på nyårsafton, bra avslut på året. Jag jobbade på 
sjukhuskyrkan hela julhelgen, vilket var en anspänning som heter duga. Jag inleder 
mitt år med att skriva på två stora inlämningsuppgifter som skall levereras till skolan 
senast 9 och 10 januari. Det som gäller för mig just nu är FOKUS!  
 
TACK för den fina julblomman jag fick av församlingen - den pryder vår 
glasveranda så fint. 

 
  
Nu har vi börjat läsa Apostlagärningarna tillsammans och jag vill önska dig 
god läsning. Bifogar läsplanen i detta mail, den finns också i pappersform i kyrkan. 
Tag tillfället i akt att vid kyrkkaffet kommande söndagar prata med varandra om 
det ni läst, det ni funderar på, det som predikats, det ni håller med om och det ni 
har svårt för. Nu skall här pratas och reflekteras, högt och lågt. Kul, tycker jag!  
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Länkar här till den predikan som jag spelade på gudstjänsten i söndags, där Jonas 
Lund predikar över Apg 3:1. Jag förstod att några tyckte att det var svårt att höra vad 
han sa, jag kan hålla med. När jag lyssnade på den för andra gången reflekterade 
jag över hur många gånger han talar om “vi och dom”. Vet egentligen inte vad jag 
tycker om just det, men det får stå för honom. Budskapet i predikan är dock 
klockrent.  
 
På söndag 5/1 är det julfest. Gudstjänsten börjar kl. 16.00. Välkommen!  
 
Har ni lyssnat på något av vinterpraten i P1? Jag har lyssnat på ett par stycken. 
Kan rekommendera Fredrik Lindström, han sa flera kloka saker och många roliga 
saker. Kul kille :)  
 
Önskar Er fortsatt fina dagar. Guds välsignelse och härlig läsning i 
Apostlagärningarna och boken Till jordens yttersta gräns.  
 
 
 

#pastorannakarin 
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https://www.youtube.com/watch?v=rT3mW096ZTw&list=PLkAZ-kUMrRgG7ntTqtwlxCNIwqP_xmw1E&index=9&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=rT3mW096ZTw&list=PLkAZ-kUMrRgG7ntTqtwlxCNIwqP_xmw1E&index=9&t=0s
https://sverigesradio.se/avsnitt/1416491

