
 
  
Tisdag 4 februari  
 
I lördags började melodifestivalen. Det var någon som sa att det är vår tids 
lägereld. Alltså platsen/händelsen människor samlas kring. Är det så? ja, så kanske 
det är! För mig är lägerelden något helt annat… Jag är ingen stor konsument av 
melodifestivalen, men jag förstår att den skapar tillfälle att poppa popcorn, ta fram 
coca colan och göra lite festligt. Hur tänker du kring begreppet lägerelden? 

 
I församlingens NFU undersökning nämndes det att relationer är en viktig del av 
gemenskapen. Kanske kan vi dra nytta av tanken av lägerelden och ställa oss 
frågan. Vart träffas vi som församling, kring vilka gemensamma eldar sitter vi och har 
det lite festligt tillsammans? Är det samlingar där vi själva inte medverkar, eller är det 
samlingar där vi själva håller i trådarna? Fundera lite på hur du skulle formulera det 
svaret.  
 
I kväll kl. 19.00 kommer Peter Halldorf till Sjömarkenkyrkan.  
Han skall prata om sin senaste bok, Därför sörjer jorden, Klimathotet och 
Kristushoppet.  Tag med vänner och bekanta, slå en signal till någon du inte 
hörts med på länge och bjud med till samlingen. Fri entré. Hoppas att vi ses!  

 

 
 
 
 

Göteborgsvägen 14 Facebook: sjömarkenkyrkan  
518 40  Sjömarken Instagram: @sjomarkenkyrkan 
033/25 41 96 Hemsida: www.sjomarkenkyrkan.se 

Mail: info@sjomarkenkyrkan.se 
 



 
 
 
Hoppas att det går bra med läsningen ur Apostlagärningarna.  
På onsdag (5/2) samlas vi till bibelsamtal kring det vi läser och har läst.  
Kom gärna till denna samling och dela med dig av vad du reflekterat över, inspireras 
och utmanas av. Vi ses i kyrkan vid 18 tiden, då vi fikar tillsammans. Samtalen börjar 
18.30 och vi håller på till ca 20.00, därefter blir det bön till ca. 20.30.  

 
 
 
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. 
fredag 6 mars, kl. 19.00. Världsböndagen.  
14-15/3, Körhelg med Dan-Inge Olsson  
 
Nu skall jag åka och uppvakta en jubilar!  
 
 
 
Allt gott hälsar  

#pastorannakarin 
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