
 
  
Torsdag 16 Januari  

 
Sitter på tåget, näsan pekar hemåt. Kanske känns det extra bra för mig som 
ständigt bär på någon form av hemlängtan. Att vara borta fyra dagar känns länge, 
iallafall om jag inte har familjen med mig. Vad min hemlängtan beror på? Inte en 
aning, kanske handlar det helt enkelt om att vårt hem har de ingredienser jag 
behöver för att kunna vara den bästa versionen av mig själv. God mat, vacker utsikt, 
tystnad, familj och där bor också mannen som kokar världens bästa kaffe.  

 
Läsningen av Apostlagärningarna pågår för fullt och det har redan hänt massor 
i bibelboken. Denna veckan läser vi kapitel 9 och 10 (ungefär) och jag har fastnat lite 
i vad som hände när Saul får möta Jesus på vägen till Damaskus. Det där måste jag 
fundera vidare på.  
 
Nu drar vårterminen igång och det händer en hel del saker i Sjömarkenkyrkan 
framöver. Nästa vecka (21/1) startar Mötesplats Sjömarken. Vi samlas 
vid 13 tiden för att äta gemensam lunch och därefter lägger vi upp eftermiddagen 
utifrån väder och kläder. Hålltider som kan vara bra att notera är: 13.00, lunch 
tillsammans, medtag egen lunchlåda. 15.00, eftermiddagskaffe. 18.00, öppen kyrka 
för alla som vill mötas, enkel fika. 18.30 Ekumenisk bön och nattvard.   
De veckor vi läser Apostlagärningarna tillsammans så är det denna läsning som vi 
önskar skall präglar våra samtal. Tag därför med din bibel, ditt anteckningsblock och 
dela med dig av det som du stannat upp vid i din läsning.  
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På söndag börjar den ekumeniska böneveckan och vi firar gudstjänst i 
Sandared tillsammans med Svenska Kyrkan. Gudstjänsten börjar kl. 11.00. Ulf och 
Lisa Hansfeldt sjunger, Anna Frisk leder gudstjänsten och Anna-Karin Ryberg 
predikar. Temat för gudstjänsten är Livets Källa och jag hoppas kunna knyta ihop vår 
läsning ur Apostlagärningarna med evangelietexten från Joh 5:31-36 på något fiffigt 
sätt.  
 
Vad ber du för? 
Gör du en lista, utmanar du dina vänner, ber du om hjälp, ber du tillsammans med 
andra, stämmer du av om bönen besvaras, läser du andras böner eller formulera du 
själv. Fundera gärna lite extra på ditt förhållande till bön under veckan som kommer.  
Jag ber just nu lite extra för en familj som födde sitt andra barn vid nyår. Barnet 
föddes med gomspalt. Jag ber att Gud skall bära och bevara, läka och omfamna 
hela familjen. Knäpp gärna dina händer med mig!  
 
Här kommer några datum som är bra om ni skriver in i Era almanackor…. 
18 - 25 januari, bönevecka  
onsdag 22 januari kl. 18.30, ekumenisk bönekväll i Sjömarkenkyrkan.  
fika, samtal, bön och nattvard. 
tisdag 4 februari kl. 19.00, föreläsning av Peter Halldorf. Därför sörjer jorden,  
onsdag 5 och 19 februari, kl. 18.00 är det bibelsamtal om Apostlagärningarna.  
fika, bibelsamtal, bön och lovsång.  
onsdag 26 februari, kl. 18.00 är det första dagen i fastan, Askonsdagen. 
fika, samtal om fastetiden, bön och nattvard. 
 
...det regnar inte - det är mer blått än grått.  
TACK gode Gud för en lite ljusare årstid.  

 

#pastorannakarin 
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https://www.skr.org/vart-arbete/boneveckan/
http://www.bibeln.se/las/2k/joh#q=Joh+5%3A31-36

