
 
  
Torsdag 23 Januari  

 
Ekumeniska böneveckan pågår och vi har haft två välbesökta samlingar 
tillsammans med Svenska kyrkan. Det känns bra att få bedja och fira nattvard 
tillsammans - för den här världens skull!  

 
 
På lördag är det församlingsmöte. Då skall det pratas och bestämmas. 
Välkomna, det börjar kl. 15.00.  
 
På söndag firar vi gudstjänst tillsammans med Equmeniakyrkan, 
Olsfors kl. 11.00. Det är Charles White från Kapstaden i SydAfrika, som predikar. 
Charles har kyrkor för hemlösa, mer info på internet eternalflame.church Sång: Hans 
& Catarina Eriksson, Mötesledning: Bengt-Olof Hammar. Kyrkkaffe 
 
Gör gärna lite reklam för att Peter Halldorf kommer till Sjömarkenkyrkan.  
Han kommer tisdagen den 4 februari kl. 19.00 och skall prata om sin senaste bok, 
Därför sörjer jorden, Klimathotet och Kristushoppet.  Intressant och 
relevant i dessa tider! Bjud med vänner och bekanta till denna samling. Fri entré. 
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Vill du hellre lyssna än läsa?  
Vill påminna om att det går att lyssna på Bibeln om du inte har möjlighet att läsa. Jag 
brukar lyssna på Norea radio, vägen genom bibeln, där Kurt Wessman läst in hela 
bibeln i avsnitt om 30 minuter. Den finns även som app. Testa gärna och se om det 
passar dig. Kanske kan du rekommendera den till en vän som är nyfiken på Bibeln.  

 
 
 
Här kommer några datum som är bra att notera i almanackan…. 
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. 
 
Programblad till brevlådorna. Nu har Anna-Lena gjort klart ett programblad 
som skall delas ut för att göra reklam för de samlingar som kyrkan har ett par 
månader framöver. Så fint och inbjudande. Jag bifogar bladet i detta brev. Skriv ut, 
eller maila filen vidare till dem du känner!  
 
 
Allt gott hälsar  

#pastorannakarin 
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https://noreasverige.se/lyssna/vagen-genom-bibeln/

