
 
  
Torsdag 30 april 2020  
 
Hoppas att du fick en fin valborg och att du någonstans fick höra Längtan till 
landet. Jag har hittat flera olika versioner av sången på webben, länkar till några av 
dem och har också tagit mig friheten att betygsätta dem.  
Erik Thiberg är med i den första!  
Bäckängsgymnasiets lärare, Borås - härlig, medryckande, lokal 
Lunds studentsångerskor - mycket snygg, bra tempo, bara tjejer 
Adolf Fredriks musikklasser - bra, men….känns stressig  
Oscar Fredriks Vocalis - klassisk sättning, något långsam 
Manskör ur Sollentuna Gospel - mustig, dynamisk, manlig 
Hela Sverige sjunger in våren - 707 röster, Sverige, tillsammans! 

 
Nu börjar maj månad och vi får ännu mer av vår och gröna blad. Jag hörde på 
nyheterna här om kvällen att naturen är mer nyttjad nu än på länge. Landets 
naturreservat och strövområden är välbesökta, vilket naturligtvis känns glädjande. 
Här skulle vi kunna säga att Coronat åstadkommit något bra.  
 
Inte nog med sommar och vintertid. Nu ställer vi om till 
Sommargudstjänsttid. I maj, juni, juli och augusti firar vi gudstjänst kl. 10.00. 
Hjälp varandra att komma ihåg detta.  
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https://www.youtube.com/watch?v=HxnRa8VrvEQ
https://www.youtube.com/watch?v=fij57ujz7KQ
https://www.youtube.com/watch?v=1MxgpGtCKfs
https://www.youtube.com/watch?v=u5NFaA4Deqo
https://www.youtube.com/watch?v=u5NFaA4Deqo
https://sverigesradio.se/avsnitt/1505814


 
 
Välkomna till Sjömarkenkyrkan! I söndags fick församlingen tre nya 
medlemmar. Välkomna säger vi till (från vänster) Matilda, Hannu och Ida Saarinen. 

 
 
Här kommer ett bibelord som jag fick på sms av en församlingsmedlem. Är bara 
tvungen att skicka det vidare till Er andra. Tusen tack för uppmuntrande ord i 
märkliga tider. “Frukta icke, ty jag är med dig, se dig inte ängsligt om, ty jag är 
din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag uppehåller dig med min 
rättfärdighets högra hand”  
Jesaja 41;:10  

 
Sjömarkenkyrkan sänder sina gudstjänster via youtube,  
 
Följ oss gärna på facebook och instagram.  
 
 
 
Herrens välsignelse över ditt liv - frid hälsar  
 

#pastorannakarin 
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