
 
  
Torsdag 25 juni 2020  
 
Här kommer några rader från Rebecka som är ansvarig för 
Barncafé i Sjömarkenkyrkan.  
 

”Just nu är vi i full gång med att renovera och inreda ett rum i kyrkan 

för Barncafé och annan barnverksamhet som förhoppningsvis ska kunna 

starta upp igen till hösten. Så nu behöver rummet fyllas och förnyas 

lite! Har du tid och intresse av att sy eller pyssla är du varmt 

välkommen att vara med och hjälpa till! Det vore jätteroligt om du som 

kan sy vill hjälpa till att sy nya kuddfodral till vår läshörna. Hör 

gärna av dig! Tygval och mått kommer vara förberett och klart. 

 
Har du leksaker som ligga hemma som kan komma till bra användning är du 

välkommen att lämna in i kyrkan! Extra passande skulle det vara med 

babyleksaker, leksaksbilar till bilmatta, 

”leksaksmat/porslin/köksgeråd” till barnkök eller kiosk samt 

pysselmaterial. Allt behöver vara helt och rendiskat 👍  

Tack så mycket på förhand!” 

 
 
Jag har nu lyssnat på några avsnitt av Sebastian Staksets podd “Helt ärligt” 
Rubriken är talande. TACK Gud för de avtryck den mannen gör i vår tid.  

 
 
Glöm inte att det är information efter gudstjänsten på söndag.  
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Under våren har Michael Jeff Johnson snickrat ihop några nya låtar. Låtarna 
släpptes i dagarna och nu finns de att köpa på skiva. (De finns ockås på Spotify) På 
sitt instagramkonto skriver Michael såhär: “Det går fortfarande fint att beställa ett ex (120kr 
ink frakt) eller bidra med valfri summa (och skippa CD:n) och på så sätt backa detta projekt. ❤  
SWISH: 123 068 53 88. 🙏🏼 #främlingshem #sångenskaaldrigtystna” 

 
Det finns fem låtar på skivan som heter, Främlingshem. Värd att lyssna på.  
 
Om du vill läsa bibeltexten inför söndagen så är den hämtad från Lukas 
15:11-32. Den sägs att det är bibelns mest kända liknelse. Berättelsen om den 
förlorade sonen. Den står i ett sammanhang där evangelisten Lukas berättar samma 
sak tre gånger, först om fåren, sedan om myntet och till sist om sonen. 
Just nu sitter jag och funderar över det försvarstal som sonen förbereder innan han 
återvänder hem, försvarstalet som faller helt platt, som inte ens behövs. Kanske 
fortsätter jag den tanken ända fram tills på söndag. Vi får väl se.  
 
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 hitta vårt instagramkonto, vår facebooksida och vår youtube kanal.  
 

#pastorannakarin 
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https://www.instagram.com/explore/tags/fr%C3%A4mlingshem/
https://www.instagram.com/explore/tags/s%C3%A5ngenskaaldrigtystna/
https://open.spotify.com/album/1ijuIAPF0J5RjCpl9T7lTI?si=hUfy9oBORJCym1hB4b_N6w
http://www.sjomarkenkyrkan.se/

