
 
  
Söndag 24 maj 2020  
 
Gårdagens veckobrev blev nog lite flummigt. Skriver därför ett till.  
Först vill jag tacka för den respons som jag redan fått på gårdagens tankar. Kul med 
input. Sedan vill jag tacka för en härlig andakt i Sjömarkenkyrkan idag. Var du inte 
där, lyssna gärna i efterhand. Andakten finns på youtube, sök på 
Sjömarkenkyrkan. Det känns privilegierat att kunna gå till kyrkan. Vilken rikedom 
det är. Är så glad för vännerna och blir glad av att se hur vi på olika sätt tar hand om 
varandra. Efter andakten idag var det gäng som träffades på Café Gästis i 
Ramnaparken och drack kyrkkaffe och åt våfflor. Trevligt så alldeles. Gemenskap 
och kaffe är uppenbarligen två viktiga ingredienser i människors liv :)  
 
I samband med att jag började plugga till pastor gav jag mig själv en utmaning. Att 
under ett års tid, varje vecka gå på gudstjänst. Det blev många gudstjänster det året 
och jag kom in i en mycket god vana. Idag reflekterade en av gudstjänstdeltagare 
kring just detta. Vikten av regelbundenhet och att det gör något bra med oss. Jag är 
stolt och tacksam för att Sjömarkenkyrkan valt att fira gudstjänst och andakt 
regelbundet även i dessa märkliga Corona tider med dess restriktioner.  
 
När du tittat (om du tittat) på gudstjänsten, dela den gärna med dina vänner och 
bekanta, via sociala medier eller via telefonrecension. Allt för att fler skall få höra att 
Gud är god och har en tanke för varje människas liv.  
Läs gärna de två bibelord som Leif och Tore valt inför dagens andakt.  
Apg 1:1-11 och Joh 16:12-15.  
 
Här kommer några pålysningar om det som ligger framför:  
 
Styrelsen har bestämt att hålla kyrkan öppen på onsdagar fram till den 10 
juni. Besök gärna samlingarna, kyrkan är öppen från kl. 10-20.  
 
På tisdag 26/5 träffas församlingens omsorgsgrupp i kyrkan. Har du 
något du vill att gruppen tar upp, kontakta Leif Engdahl eller pastorn, så kommer det 
med i samtalet. 
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https://bibeln.se/visa?q=act.1.1-1.11@b2k
https://bibeln.se/visa?q=jhn.16.12-16.15@b2k


 
 
Nästa söndag är det ekumenisk gudstjänst som sänds från Borås. Länken 
till gudstjänsten finns på vår hemsida. Gudstjänsten börjar kl. 11.00.  
 
Tisdag 2 juni träffas styrelsen i kyrkan.  
 
Söndag 7 juni, enkel andakt med ljuständning kl. 10.00.  
 
Vill du vara med och stötta församlingen ekonomiskt,  
använd gärna församlingens swishnummer,  123 162 69 85 
 

 
 
Vill du prata med pastorn?, ring 033/25 41 96,  
så bestämmer vi något som passar oss båda.  
 
@sjomarkenkyrkan  
www.sjomarkenkyrkan.se  
 

#pastorannakarin 
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