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Tack för sommarkvällarna på terrassen. Så roligt att vi kunde genomföra 
kvällarna utomhus på vår fina terrass. Härligt med gemenskap, våfflor och korv.  
Visst vore det roligt om vi kunde göra detta varje sommar framöver. Då skulle vi 
kunna servera glass också!  

 
 

Nu är äntligen Hönökonferensen igång. Det känns konstigt att inte kunna 
vara på plats, med husvagn, familj och cyklar, men det är tacksamt att det sänds via 
webben. Idag lyssnade jag på Mikael Tellbe när jag drack mitt förmiddagskaffe. 
Mikael undervisar denna vecka utifrån Uppenbarelseboken, vilket känns både 
spännande och intressant, kanske särskilt i dessa tider. I eftermiddag börjar Åsa 
Molin sina bibelstudier, hon är lärare på samma skola som Mikael. Åsa bodde för 
övrigt i Fristad när hon var liten.  
Om vi vill se möjligheter med årets digitala konferens så skulle vi 
kunna bjuda in vänner, bekanta och grannar via sociala medier, eller varför inte till 
det egna köksbordet (eftersom det troligtvis regnar på altanen) för att lyssna på det 
som sänds från konferensen. Kanske är detta vår tids största chans att få berätta för 
de vi umgås med vad en kristen konferens är. Du hittar undervisning och 
gudstjänster på hemsidan www.honokonferensen.se  
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Förslag på poddar i sommar. Tidningen dagen gav i förra veckan förslag på 
lyssning i sommar. De lyckades dock glömma en av de bättre. Pinsamt, eftersom en 
av tjejerna som driver podden ofta skriver för tidningen. Hoppas inte att det var 
avsiktligt. Podden heter Modig och Vacker, och jag vet att jag rekommenderat den 
tidigare. Jag har börjat lyssna på ytterligare ett par stycken. Den ena är med Laila 
Dahl och den andra med Brené Brown. Laila Dahl pratar om Enneagrammet och 
Brené talar om det som låser oss.  

 
 
 
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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