
 
  
 
Måndag 24 februari 2020 

På onsdag är det Askonsdagen, då 
börjar fastetiden och vi träffas kyrkan kl. 18.30 för att ha en enkel andakt med 
nattvard tillsammans. “Den kristna tron vågar tydligt teckna förgängligheten, då vi 
litar på att Gud skall skapa nytt liv ur död och aska”  
Det finns fika från kl. 18.00.  

 
Fredagen den 6 mars är det Världsböndagen med rubriken  
“Stig upp, ta din bädd och gå”  
Kl. 18.30 är det enkel gudstjänst där vi tas med till Zimbabwe, kvinnorna där 
är årets värdar. De vill berätta om landets historia, vad de utmanas av och vad de är 
tacksamma för. Välkomna att vara med. Efteråt äter vi enkel kvällsmat tillsammans. 
Vill du vara med och läsa texter, säg till pastorn, det behövs iallafall 4 stycken röster.  
Här kan du läsa mer om böndagen.  
 
Lediga poster till församlingens årsmöte. Ingen respons på mitt förra 
upprop. Du behövs, vi behöver dig! Tag kontakt med Gunilla Christoffersson som är 
valberedning.  
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http://www.svekumeniskakvinnor.se/varldsbondagen/


 
 
För ett par veckor sedan var pastorn på kalas hos Börje Öberg som fyllde år. 
Börje tog kort på tårtan, blommorna och pastorn. Bilderna kom till mig på sms och 
Börje ville att jag skulle hälsa Er alla och TACKA för uppvaktningen och blommorna!  

 
 
Söndagen den 10 maj planerar vi att tillsammans med SIF, Nya ladan och 
några lokala konstnärer upprepa förra årets “konstrunda”. Om Sjömarkenkyrkan skall 
vara med i år, så behöver vi en arbetsgrupp som kommer med idéer, som planerar 
och arbetar rent praktiskt med dagen. Hur vill du att de som bor i Sjömarken skall 
uppleva “kyrkan mitt i byn” hur skall vi visa oss på ett bra och tillgängligt sätt? Flera i 
församlingen är tillfrågade, utan resultat. Säg till Anna-Lena eller Anna-Karin om du 
är intresserad senast måndag 2 mars. (får vi inte in någon som vill vara med och 
jobba, så måste vi avböja vår medverkan…)  

 
Kanske kan den här sången uppmuntra dig!  
Ny morgon. Pingst. Joakim Henriksson och Agnes Grahn  
 
“Låt min själ få sjunga högre, varje ton få bli till dig  
varje steg jag tar, varje andetag, låt allt få ära dig  
om sången skulle tystna, Herre påminn mig igen,  
om kärleken som aldrig dör och frälsningen i dig” 

 
Imorgon är det fettisdagen!  

#pastorannakarin 
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https://open.spotify.com/track/4Ty9CoQT7rYFzv0ZpJZPkJ

