
 
  
Söndag 21 juni 2020  
 
Hoppas att ni haft en fin midsommarhelg. I år byggde jag en egen 
midsommarstång, plockade blommor, gjorde blomsterkransar, satten en prästkrage i 
mitt eget hår och fixade lunch till storfamiljen. Jag och maken firade midsommar 
långt in på natten på goda vänners altan, med den traditionsenliga skaran familjer. 
Det är något speciellt med midsommar. Det som dock saknades för mig denna gång, 
var att iklädd folkdräkt leda ringdansen på sommargården Solviken, där trippla ringar 
brukar dansa och sjunga om små grodor. Fin tradition som lyckligtvis är förevigad.  

          
 
På midsommardagen lyssnade jag till Greta Thunbergs sommarprat. Har du 
lyssnat? Om inte, gör det! Funderade ett tag på att bara ruska av mig det hon sa och 
titta på en rolig film, men det känns lite för enkelt. Jag behöver verkligen fundera på 
vad jag mer kan göra för bidra till en hållbar framtid. Frågan är inte helt enkel, men 
den är definitivt relevant. Är det min uppgift att som kristen på samma sätt som Greta 
inspirera människor runt mig att själva hela tiden göra mer för att vårda och ta hand 
om skapelsen, eller skall denna fråga hållas helt utanför min livsåskådning och 
oavkortat hänvisas till politik? Som vanligt så svarar varje människa på frågan, men 
jag hoppas att frågan om miljön inte står alltför långt ner på din lista trots att det nu 
mest pratas om Corona. Om mot förmodan klimatkrisen inte är större än Corona, så 
är det nog iallafall lika stor.  
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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. Nu hoppas vi att det blir 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. Bjud med vänner och bekanta. Vi fixar bord, stolar och 
avstånd till 50 personer om det behövs!  
 
På söndag 28/6 är det vanlig söndag och Sjömarkenkyrkan firar gudstjänst 
enligt gällande regler. Det är Anna-Karin som med hjälp av dagens bibeltext funderar 
kring och över “den förlorade sonen”, Ann-Britt Göransson sjunger och Tore 
Olofsson leder gudstjänsten. Det börjar kl. 10.00 i kyrkan och på webben. Efter 
gudstjänsten blir det information om renovering av kyrkan. Missa inte 
det. Se kallelse från styrelsen.  
 
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.  
Pastorn har semester vecka 30-33, då är det någon annan som svarar.  
 
Besök gärna församlingens hemsida, www.sjomarkenkyrkan.se  
där kan du följa vårt instagramkonto, vår facebooksida och vår youtube kanal.  
 

#pastorannakarin 
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