
Sommarhälsning från Sjömarkenkyrkan 

 

Hej! 

Jag vill skicka ytterligare en sommarhälsning till er 

alla!  

Jag sitter hemma och funderar över den här 

sommaren. Sista dagen på semestern, imorgon 

börjar jag jobba igen.  

Veckan som kommer ska jag arbeta på den sommarjour som vi har för 

förskolorna i Fristad området.  Det sak bli lite spännande att få vara på 

en annan förskola än min egen i Sparsör men också väldigt annorlunda. 

Jag kommer få arbeta med nya kollegor, en del har jag träffat förut men 

inte alla. Barnen kommer vara helt nya bekantskaper för mig. Och på 

grund av alla rekommendationer från folkhälsomyndigheten har vi fått 

instruktioner om att försöka vara utomhus så mycket som möjligt.  

Så jag har laddat med regnkläder mm. Men vad gör väl det för en 

gammal scout, ”Det finns inget dåligt väder bara dåliga kläder.” 

I juni träffades vi i Sjömarkenkyrkan ett par onsdagskvällar för att ses 

lite innan de flesta började sina semestrar. Den första kvällen hade vi 

härligt väder och det var god uppslutning, trevlig stämning och fint 

väder. 

Veckan därpå kunde tyvärr inte jag var med, satt då på tåget på väg till 

Stockholm för att få umgås dagen efter med våra barnbarn Ellis och Pim. 

Tidigt på fredagsmorgonen tog vi flyget från Arlanda till vårt ”andra 

hem” i Gran Alacant i Spanien. Det var en annorlunda resa, den har blivit 

ombokad flera ggr. Och nu fick vi åka från Stockholm för att komma dit. 

Munskydd på flyget och ingen servering, man fick ta med sig egen mat 

att äta men sedan skulle munskydden på igen. Allt för att minska 

smittspridningen.  

I Spanien var det likadant, så fort du gick in en affär, åkte kollektivt eller 

på liknande platser var du tvungen att ha på dig munskydd och sprita 

händerna. I en del var man även tvungen att ta på sig handskar. Vi 

upplevde att de flesta spanjorer var väldigt noga med detta. Kanske var 

det så att en del av turisterna inte respekterade allt detta och att hålla 

avstånd till varandra i alla sammanhang. På den strand som vi brukar gå 

till för att sola och bada var alla noga med att hålla avstånd och inte ha 

sina solstolar mm för nära varandra. Och det gick till och med runt 

”ordningsvakter” för att se till att så var fallet, annars fick man flytta 



sina saker en bit. Även polisen kom cyklandes på stranden de gånger vi 

var där. 

Trots alla restriktioner verkar det nu som det har börjat en andra våg 

med fall av Covid-19 i en del regioner i Spanien. Vi fick höra talas om ett 

fall i ett område ganska nära vårt samma dag som vi reste hem. Och 

Storbritannien har börjat införa 14 dagars karantän för alla turister som 

kommer från dessa regioner. 

Nu har vi inte bara solat och badat trots att 

vädret för det mesta varit varmt och soligt. Men 

vi fick även lite åska någon dag och lite, lite regn. 

Vi har till exempel fått tukta vår helt galna 

bougainvillea. Vi säger så för den växer helt galet 

när vi inte har varit där på ett tag. Den tar över 

hela vår entré så man knappt kommer in. 

När vi kommer ner till Spanien brukar Anders 

lägga av sig klockan och inte ta på den igen 

förrän vi ska resa hem. Och så säger han att han bara lever för stunden. 

Då har han semester!  Själv slutar jag att försöka styla håret, en borste 

för att kamma igenom det och rufsar sen till det lite grann sedan står 

det åt alla håll ändå. 

Kopplar av gör vi på vår takterrass på 

kvällarna där vi njuter av att äta middag 

och ibland även tillaga den i vår 

paellapanna, tills solen går ner.  

Vi har sagolika solnedgångar och magisk 

utsikt över Alicante och även flygplatsen 

från vår takterrass. 

Jag hoppas att ni har fått ha eller kommer att få en lika avkopplande 

semester som våra två veckor i Spanien. Trots kanske inte lika 

inspirerande väder här på hemmaplan. 

Nu drar snart augusti in och vi tänkte så smått försöka kalla våra möten 

på söndagar gudstjänster igen. Programmet för augusti är nu klart, vi vet 

inte ännu när vi kan ha kyrkkaffe efter gudstjänsterna igen men som jag 

skrev i det föregående brevet, så kan man ta med sig lite eget kyrkkaffe 

om man vill. 

Sista lördagen i augusti hoppas vi att vi ska kunna genomföra vårt 

uppskjutna årsmöte. Vi undersöker möjligheterna att få till det digitalt 

för de som inte kan närvara på plats. 

Mötesplats Sjömarken och Barncaféet hoppas vi kan starta onsdagen den 

19 aug. Den veckan är det även terminsstart för skolorna i Borås.  



Vi hoppas inte att det ska bli som i Spanien med en andra våg här 

hemma hos oss. Så fortsätt att vara försiktiga där ute. Citerar en rad 

ifrån tv serien Hill Street blues (Spanarna på Hill Street) som gick på 80-

talet: ” BE CAREFULL UT THERE” 

Sitter nu och lyssnar på Carole King som sjunger ”You’ve got a friend” 

och tittar på en bild från hennes album ”Tapestry”. Där hon sitter på en 

bänk vid fönstret med en katt. Innan vi åkte till 

Spanien var vår granne Micke här och hjälpte oss 

att bygga ett hus till våra fyrfota vänner. Tanken 

var att det ska skydda katterna från väder och 

vind när vi är bortresta. Våra hankatter är lite 

folkskygga och vill helst inte komma fram när vi 

har kattvakt. Ännu så länge har de inte fattat 

vitsen med detta bygge eller så skrämde skatorna 

iväg dem och åt upp kattmaten för dem. Så de 

känner inget större förtroende för detta hus.  

Men en sak vet jag och det är att Vi alltid har en vän som är med oss och 

skyddar oss vart vi än är. Han står alltid på vår sida och håller sin 

skyddande hand över oss. 

Oj, det här blev ett långt brev! Hoppas ni har tid och ork att 

läsa igenom det.  

 

En fortsatt glad sommar och Guds välsignelse till er alla! 
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