
 
  
Annandag påsk 13 april 2020 
 

 

Glad påsk!  
I år gjorde jag en installation på köksbänken med 
hjälp av några av familjens påskägg.  
Sonen, Richard döpte installationen till  
“vill, men orkar inte riktigt”  
förstår inte alls vad han menar…. 
Intentionen var iallafall god när jag gjorde mig 
besväret att plocka fram fyra banankartonger 
med påskägg som står i ett mörkt förråd den 
största delen av året. Jag gillar påskägg!  
 
Här kommer en påskhälsning till Er alla från 
Magnus, Anna-Karin, Richard och Alice Ryberg 

 
TACK till Er som var med och gjorde påskdagens gudstjänst möjlig, både i kyrkan 
och på webben. För Er som inte var där, så finns den att lyssna på. Församlingen 
har en kanal på youtube som heter Sjömarkenkyran. Där ligger också de andra 
andakterna som sänts.  
 
Öppen kyrka. Sjömarkenkyrkan kommer att vara öppen för enskild andakt, 
bön och ljuständning varje vardag några veckor framöver. Kyrkan hålls öppen 
mellan kl. 10.00 - 14.00. Vi är några från församlingen som kommer att vara där för 
dem i samhället som vill söka sig till kyrkan, då mycket annat är nedstängt. 
 
På onsdag är det barncafé kl 14.00. Denna grupp befinner sig sedan några 
veckor tillbaka utomhus, på promenad och på någon lämplig lekplats med egen 
fikakorg. Mötesplats Sjömarken träffas som vanligt på onsdag kl. 13.00.  
Denna grupp är inomhus. Folkhälsomyndighetens rekommendationer följs efter 
bästa förmåga. Kom gärna förbi om du vill ses och byta några ord. Tag med dig en 
frukt eller en egen bulle om du känner dig skeptisk till gemensamt fika.  
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https://www.youtube.com/watch?v=SLfB8wIo67o&t=2476s


 
 
På tisdag 14/4 träffas styrelsen. Tag gärna med “styrelsen” i dina förböner. 
Just nu är tillvaron allt annat än normal och styrelsen försöker på bästa sätt hitta 
vägar för att fortsätta vara kyrkan mitt i byn.  
 
Tack för blommorna jag fick av församlingen på min födelsedag!  
Jag har alltid tänkt att “det kommer bli bättre bara jag blir lite äldre”  
Vet inte varför jag tänkt så, måste nog sluta med det.  

 
 
Jag och Magnus brukar alltid försöka titta på någon av påskens filmer. I år valde vi 
serien “A.D Kingdom and Empire” på Netflix. Vi har sett den förut, men den går 
utmärkt att se igen. Den är välgjord och när jag tittar på den så tror jag att det var 
såhär det gick till. Några trodde, andra inte. Det gör ont i hela mig när de spikar in 
spikarna i Jesu händer och fötter. Mina tårar trillar när Jesu moder ser sin son dö. 
Jag ler med hela ansiktet när Jesus står vid stranden och ber lärjungarna slänga ut 
näten på andra sidan. Och jag älskar när Jesus säger till Petrus, Följ mig!  
 
TACK Gud för påskens drama.  
TACK för att vi får tro och lita på dig.  
TACK för att du har all makt i himmelen och på jorden  
TACK för att du dog, för att vi skall få leva. 
 AMEN 

- Vet du någon som vill ha mina veckobrev, säg till 
- Håll Er uppdaterade på församlingens hemsida 
- Slå en signal om du vill prata med pastorn, 033-25 41 96  
- Tvätta händerna, håll avstånd 
- Glöm inte att höra av Er till dem som inte får gå ut 

#pastorannakarin 

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

Mail: info@sjomarkenkyrkan.se 
 

https://www.sjomarkenkyrkan.se/

