
 
  
Lördag 6 juni 2020  
 
Flaggan från förra veckan får hänga kvar.  
Idag är den hissad igen och Sverige firar sin nationaldag. Festligt, folkligt, om än på 
lite annat sätt än det vi är vana vid.  
 

 
 
Välkommen på enkel andakt Söndag 7 juni. Före andakten, innan 
sändning via youtube kommer Leif Engdahl hålla parentation för Anita Lang.  
 
På tisdag 9/6 träffas en blandad arbetsgrupp i kyrkan. Gruppen skall 
bestämma hur det fd. Gula Rummet skall se ut framöver. Taket och väggarna är 
målade vita och nytt golv är lagt. (TACK Stefan och Lasse, ni är suveräna!) Nu skall 
bara resten fixas innan Barncafé kan ta plats på onsdagarna framöver.  
 
Vill du vara med och stötta församlingen ekonomiskt,  
använd gärna församlingens swishnummer,  123 162 69 85 
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Mötesplats Sjömarken träffas för sista gången före sommaren på onsdag 10/6 
mellan kl. 13.00 - 17.00.  
Kyrkan är öppen mellan kl. 10.00 - 20.00 (också detta för sista gången före 
sommaren) för ljuständning, bön och samtal. 
 
Den här veckan har jag funderat på ordet, rättfärdighet. För mig är det ett viktigt 
ord, som har stor betydelse i mitt eget liv. För mig handlar ordet om att vara sann, 
ärlig, trovärdig och äkta. Tänk om världen kunde vara rättfärdig, då skulle vi kanske 
slippa allt våld och alla frågetecken kring varför människor begår den ena dumheten 
efter den andra. Evangelisten, Anna-Karin på Bräckås, läser bibelordet från Joh 
3:14-21 och ber.  
“Gud, vad kan jag göra för att fler människor skall förstå vem du är?,  
vad kan jag göra för att fler skall få möta dig och på riktigt få känna sig fria?  
Led mina tankar, mina steg.” AMEN.  
 
Vill du prata med pastorn?, ring 033/25 41 96,  
så bestämmer vi något som passar oss båda.  
 
Besök gärna församlingens hemsida, www.sjomarkenkyrkan.se  
där kan du följa vårt instagramkonto, vår facebooksida och vår youtube kanal.  
 

#pastorannakarin 
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