
 
  
Lördag 14 mars 2020 
 

 
Körhelg med Dan Inge Olsson. Till helgen är det körhelg, kvällsmöte och 
söndagsgudstjänst med Dan Inge Olsson i Sjömarkenkyrkan. Längtar du efter att 
sjunga tillsammans med andra. Kom och var med!  
Läs mer om tiderna för helgen på vår hemsida.  

 
 

 
 
Sedan några veckor tillbaka är det Barncafé i Sjömarkenkyrkan varje onsdag 
kl. 14.00. Läs mer på vår hemsida eller gå med i facebokgruppen, Barncafé 
Sjömarken. Sprid gärna informationen till de ni känner som är föräldralediga. 
Församlingen behöver nu tillsammans fundera på hur vi möter föräldrarna, hur vi 
presenterar församlingen och hur den kristna tron gestaltas. Om du vill tänka 
tillsammans med mig, hör av dig.  

 
 
I veckan fick jag ett nummer av tidskriften Pilgrim. Jag log när jag tog den i min hand. 
Den heter, Liv i gemenskap, och verkar ha samma tema som jag snuddade vid 
när jag skrev min reflektion till församlingens årsberättelse. I tidskriftens inledning 
beskrivs församlingen som en pilgrimsgrupp som ständigt är på väg, som ständigt 
ständigt formas om, men som alltid har Altaret som ett fast centrum. Det är vid 
altaret vi möts i tillbedjan och möte med den uppståndne. Det här måste jag läsa när 
jag skrivit klart min predikan.  
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I veckan hade NFU gruppen möte med handledare Claes Sunesson. Vi hade ett 
bra möte där vi fortsatte prata om vad församlingen gör i förhållande till vad vi ska 
göra. Den här typen av arbete och samlingar är nog det bästa jag vet. När jag kom 
hem plockade jag fram min bok där jag kunde läsa om hur varje fungerande struktur 
fyller sitt syfte. Här ställer man sig frågan om strukturerna fungerar både uppåt, inåt 
och utåt. Jag fortsätter läsa och hoppas kunna använda kunskaperna för att förfina 
och förbättra de funktionella strukturerna.  
 
 
Nästa vecka är det årsmöte och det finns fortfarande möjlighet att vara med i 
församlingens valberedning.  
 
 
 
 
 
Ha en fin helg där ni befinner Er hälsar  
 

#pastorannakarin 

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

Mail: info@sjomarkenkyrkan.se 
 


