
 
  
Dagen efter vårdagjämningen 2020 

 
 
Imorgon är det Jungfru Marie Bebådelsedag, då läser vi bibeltexten från Lukas.  
Om du vill läsa texterna där du befinner dig, så finns texterna här. 
1 Sam 2:1-10, Kol 1:15-20, Luk 1:46-55 och  
Luk 1:26-38 (som läses varje år), Ps 147:7-15  
Välkommen till andakten i Sjömarkenkyrkan imorgon vid 11 tiden,  
då ses vi för att tända ljus, be och sjunga lovsång tillsammans.  
Vi håller naturligtvis avstånd, hälsar inte i hand och det blir inget kyrkfika.  
Kyrkan är öppen 10.30 - 12.30.  
Vi har öppet kyrkan för att vi tror att det är viktigt att ses och att  
vi får en stund tillsammans med varandra och med Gud.  
 
Vår Fader, du som är i himlen. 

Låt ditt namn bli helgat. 

Låt ditt rike komma. 

Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen. 

Ge oss idag det bröd vi behöver. 

Och förlåt oss våra skulder, 

liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. 

Och utsätt oss inte för prövning, 

utan rädda oss från det onda. 

Ditt är riket, 
din är makten och äran, 
i evighet. 
Amen. 
 
Här kan du lyssna på sången, Fader vår med Ida Möller.  
Den finns både på youtube och på Spotify. Jag länkar här till youtube.  
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http://www.kyrkoaretstexter.se/
https://www.youtube.com/watch?v=pyrP7R1OnmA


 
 
Vi har nu skapat en QR kod som ni enkel kan använda för att Swisha kollekt och 
gåvor till församlingen nu när vi inte träffas på samma sätt som vanligt.  
Om du hellre vill knappa in numret, så är det 123 162 69 85 som gäller.  
 

 
 
 
Här kan du läsa om vad Equmeniakyrkan centralt rekommenderar gällande 
Coronaviruset, Covid-19. Sidan uppdateras dagligen.  
 
Omsorgsgruppen kommer att träffas på tisdag, 24/3 på kvällen.  
Har du något du vill att vi skall ha med oss, tag kontakt med Leif Engdahl.  
Det kan gälla praktiska ärenden och rena omsorgsfrågor för de som finns runt om 
oss.  
 
Vill du prata? Slå en signal till pastorn på telefon 033- 25 41 96.  
Vi kan prata en stund på telefon eller boka ett enskilt samtal i kyrkan  
vid tillfälle som passar oss båda. I´ll be there for you!  
 
 

#pastorannakarin 
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https://equmeniakyrkan.se/aktuellt/aktuell-information-med-anledning-av-coronaviruset/

