
 
  
Fredag 24 april 2020  
 
I onsdags var jag ansvarig för Öppen kyrka i Sjömarkenkyrkan.  
Kom till kyrkan strax före kl. 10, ställde ut flaggorna och tände ljusen. Vid 10.30 
hällde jag upp en kopp kaffe (från min egna termos) Det måste ha luktat gott, för min 
första gäst kom bara efter ett par minuter. Hen fick också en kopp kaffe. Efter en 
timma var kaffet slut och gästen gick.  

Jag piffade lite i kyrksalen, tog bort några ljusstakar som stod och 
skräpade med utbrunna ljus, vek lite servetter och flyttade på några konstblommor 

som var utställda på borden. Kokade en kanna kaffe i vår nya kaffebryggare som 
står i lilla pentryt, strax därefter kom min andra gäst, hen ville inte ha kaffe. Jag tog 

med mig min kopp med nybryggt kaffe och vi satte oss ute i solen vid entrén och 
pratade om högt och lågt. Solen var varm, efter 40 minuter gick vi in igen. Då kom 

den tredje gästen insusandes, slog sig ner, berättade om vad hen höll på med. 
Samtalet gled in på vem den helige ande är. Det kunde vi pratat om länge, 

formuleringen om hur vi beskrev, var lika många som satt vid bordet. Intressant. Kort 
därefter kom dagens fjärde gäst, hen kokade själv sitt tevatten, satte sig ner och 

pratade lite om coronatiden. Jag hade stämt träff efter att jag ätit min lunch och 
därmed kom min femte gäst. Bra, konstruktivt, kreativt och öppet samtal om 

praktiska saker. Efter det vattnade jag blommorna framför entén, spelade in en film 
som jag la ut på instagram. Efter filminspelningen hade jag min andra bestämda träff 

för dagen och min sjätte gäst kommer till Sjömarkenkyrkan. Samtalet handlade om 
församlingsgemenskap och medlemsskap i Sjömarkenkyrkan. Glädje!  

Kl. 17.00 var det Öppen kyrkan i Sjömarkenkyrkan igen och då kom det förbi 
en sjunde gäst som tände ett ljus, satte sig ner några minuter, innan hen tog sin 
cykel och fortsatte sin kväll. Vilken dag, vilka möten! Här är det Gudagott att vara.  
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Jag berättar för att jag vill att ni skall bli uppmuntrade i att det händer viktiga saker i 
en nedstängd och annorlunda tid. Kyrkans plats i samhället är viktig. Vi försöker så 
gott vi kan att öppna våra dörrar, ställa ut flaggor och visa att vi är 
närvarande. Jag hoppas och ber för att människor skall än mer söka sig till 
gemenskapen och korset. Att göra sig tillgänglig borde vara helt avgörande (tänker 
jag) Församlingens digitala sändningar kommer fortsätta, vi tror även här att vi kan 
nå in i vardagsrum som vi annars inte nått. Tekniken kräver bemanning, 
sändningarna mer förberedelser än vad vi är vana vid, men återigen, det är 
evangelisation, som vi själva inte kunde räknat ut. För att sprida budskapet 
behöver vi fler som delar, fler som gillar, fler som uppmanar andra 
att lyssna. Det är samma uppgift för den enskilde kristne som vanligt, att 
presentera budskapet, bjuda in till gudstjänst och gemenskap, trots att vi just nu 
mest finns digitalt. Vill du leda en webbsänd gudstjänst, vill du hjälpa teknikgänget 
med förberedelserna, och kanske framöver manövrera en kamera? Hör av dig till 
mig, så guidar jag dig till rätt ansvarig. pastor@sjomarkenkyrkan.se  
 
På söndag träffas vi som vill, orkar, kan och får. Matilda Nybo sjunger, 
Elisabet Holmberg leder samlingen, Anna-Karin Ryberg reflekterar och det är 
medlemsintagning i församlingen. HURRA, välkomna kl. 11.00! 

 
Sjömarkenkyrkan sänder sina gudstjänster via youtube,  
sök Sjömarkenkyrkan, så hittar du oss.  
  
Allt för nu, ta hand om Er, vi ses när vi ses!  

#pastorannakarin 
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