
 
  
 
Söndag 16 februari 2020 
 

 
Hoppas att du hade en fin alla hjärtans dag.  

 
Idag har jag predikat i Olsfors. När jag och Magnus åkte dit uppmanar SMHI 
privatpersoner att stanna inomhus. Kanske var det därför vi inte var så många. 
Oavsett hur mycket folk det kommer på en gudstjänst, så är förberedelserna de 
samma. Denna vecka har jag läst Johannes 6:60-72. Det är en intressant bibeltext 
som utmanar mig rejält. Jesus ställer här frågan som jag också behöver svara på. 
Inte vill väl ni också gå Er väg?, Simon Petrus svarar, Herre, till vem skulle vi gå? 
och jag instämmer, till vem skulle jag gå?  
 
I veckan som kommer så har styrelsen möte. Bed gärna för att det blir bra samtal 
och kloka beslut som går i riktning med vad Gud har för plan för vår församling. Inför 
kommande årsmöte så behövs det förstärkning på flera platser i organisationen. 
Vad brinner du för? Tag kontakt med valberedningen, så hittar ni tillsammans 
en plats som passar just dig!  
 
Vid sidan av Apostlagärningarna läser jag just nu en bok som heter, Som om allt 
förvandlats av teologen William Cavanaugh. Budskapet i boken är att en kyrka 
som vill förvandla världen, måste vara kyrka fullt ut. Om det regnar imorgon, så tror 
jag att jag läst ut den innan lunch... 
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Mötesplats Sjömarken träffas på onsdag. Det är folk i kyrkan från kl. 
13.00. Bjud med dig någon som du vet är hemma på dagtid, eller ta med dig vänner 
på kvällen, då vi träffas för vårt sista bibelsamtal kring det vi läser i 
Apostlagärningarna.  
Programmet ser ut ungefär såhär:  
13.00, gemensam lunch (tag med egen lunchlåda)  
samtal om det vi läst, hört och sett. Bön.  
15.00, eftermiddagskaffe  
samtal kring bibeltext, någon intressant artikel eller aktuell händelse. Bön.  
18.00, enkel kvällsfika  
18.00, språkcafé  
18.30, bibelsamtal kring text ur Apostlagärningarna  
19.30, bön  

 
Vill du ha vårt nyhetsbrev? skicka din mailadress till:  
pastor@sjomarkenkyrkan.se, så ser jag till att du kommer med!  
 
Följ oss på instagram!  
@sjomarkenkyrkan  
Här försöker pastorn lägga ut lite vackra bilder och ibland några kloka ord.  

 
Titta på vår hemsida!  
www.sjomarkenkyrkan.se  
Här hittar du församlingens kalender, pastorns nyhetsbrev, Dagens bibelvers och 
kontaktuppgifter.  
 
 
Nästa söndag är det fastlagssöndagen...  

#pastorannakarin 
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