
 
  
Måndag 15 juni 2020  
 
TACK för en fin gudstjänst. Det var många som hittade till kyrkan igår. Det 
blev en härligt stund med vittnesbörd, sång och tankar kring dagens bibeltext. 
Responsen efteråt höll i sig hela dagen. Jag stämplade ut först när solen gick ner i 
horisonten. Gudstjänsten blev starten för många samtal och funderingar. En person 
pratade om att kompisen ville döpa sig, flera personer var glada för att få höra om en 
annan människas väg till tro, en funderade på att konfirmera sig i vuxen ålder och en 
god vän hörde av sig och var glad för att vi sände live via facebook. Vad kan man 
säga mer än, TACK Jesus. Känner stor tacksamhet inför uppdraget att vara kyrka i 
Sjömarken. Låt oss fortsätta de ärliga samtalen med varandra, där tro och liv oputsat 
får mötas.  
 
Arbetet med “gula rummet” fortsätter. Fler idér skall nu förverkligas av Stefan 
och Lasse och möblering och piff står mycket snart på agendan. Nu letar vi efter 
dig som vill sy. Vill du hjälpa till att sy tex. kuddfodral, kanske 
gardiner och massa vimplar kan du väl höra av dig till mig.  

 
Efter sommaren hoppas vi att barnlediga föräldrar hittar tillbaka till kyrkan. Önskemål 
om hur föräldrarna vill utforma stunderna finns och församlingen vill naturligtvis vara 
med och möta önskemålen på ett klokt sätt. Vill du vara med och leda sång, läsa 
sagor eller fixa med fikat? säg bara till.  
 
Vill du vara med och stötta församlingen ekonomiskt,  
använd gärna församlingens swishnummer,  123 162 69 85 
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Onsdagkvällar på terrassen.  

 
Onsdagen den 24/6 och 1/7 kommer kyrkan att anordna tillfälle för gemenskap 
på den nya terrassen. Samlingen börjar kl. 18.00. Korv och bröd, kaffe och 
våfflor kommer att serveras. Vi hoppas och tror att det skall bli så bra väder att vi kan 
sitta ute och njuta av både sommar och gemenskap. Hans och Katarina kommer 
sjunga några sånger, eventuellt blir det frågesport, men det viktigaste - det kommer 
finnas tid att ses och prata en stund.  
 
Ordet social distansering känns konstigt, jag tycker att vi mer borde prata 
om fysisk distansering. Att distansera sig socialt går ju helt emot församlingens och 
gemenskapens DNA, troligtvis till och med emot människans DNA. Att hålla avstånd 
är jag helt med på, men att distansera sig socialt är (tror jag) helt förödande. 
Folkhälsomyndigheten uppmanar till möten, i små grupper, med fysisk distans. Det 
tar jag fasta på och passar på att träffa någon eller några människor vid köksbordet 
och på altanen, allt för att den relationella varelsen (jag) inte skall gå sönder inifrån. 
Så tänker jag, iallafall just idag.  
 
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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