
 
  
Fredag 17 juli 2020  
 
När jag ser tillbaka på våren 2020, så blev den inte som jag tänkt. Den blev 
annorlunda, men den blev bra. När jag i mars började stryka inbokade möten i min 
almanacka kändes det förfärligt, när årsmöten, styrelsemöten och personaldagar 
ställdes in blev jag förvirrad. Men, såhär några månader i efterhand är jag jag 
tacksam för pausen, för det annorlunda. Det har fått mig att fundera lite extra på vad 
jag gör, varför jag gör, vad som är viktigt och framförallt vem som är viktig för mig. 
Det är ju inte klokt att en pandemi som är kantad av rädsla och ovisshet skall 
behövas för att jag skall reflektera och tänka efter. Jag har kommit fram till att min 
tro, min livsåskådning, min ideologi, min övertygelse är viktig för att förstå tillvaron. 
Inte för att det blir enklare, utan för att det är en livlina som jag förbehållslöst får hålla 
mig i oavsett vad som händer. När jag knäpper mina händer och lämnar det 
jag inte förstår, så anar jag (varje gång) att Gud omfamnar mig och gör mig lugn, 
trygg och jag blir förvissad om att det iallafall finns en som har koll på tillvaron.  
Jag älskar att be till Gud, det samtalet gör mig oftast glad, påfylld och hoppfull. Jag 
lämnar det jag inte förstår och får något som världen inte kan ge, i retur.  
 
Sitter vid mitt skrivbord på kyrkans expedition. Här är det tyst och stilla. 
Så ska det vara en fredag mitt i juli. Jag hoppas att det istället är full fart på grillar, 
trångt i hängmattan och liv och rörelse på altan och gräsmatta. Jag packar ner lite 
material i väskan inför höstens konfirmationsundervisning, städar av skrivbordet och 
stänger av datorn. Skriver på skylten utanför min dörr, Åter 17 augusti. Det låter 
länge, det ÄR länge. Nu hoppas jag på en semester med vackert väder, gott 
kaffe och att de nya avsnitten av Morden i Midsomer håller måttet. TACK Stefan 
Wing för tipset om serien “Efterlysta för mord” den var hur spännande som helst. (vi 
hittade den på Netflix, där heter den Jagad)  
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Om du inte lyssnade på Hönökonferensen när den pågick, så går det 
alldeles utmärkt att lyssna i efterhand. Materialet hittar du på 
https://www.honokonferensen.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.  
 
Hemsidan är uppdaterad, där hittar du information om gudstjänster, tider och 
platser över sommaren www.sjomarkenkyrkan.se  
På hemsidan kan du också hitta och se vårt instagramkonto, vår facebooksida och 
vår youtube kanal.  
 
Nu fortsätter vi sommaren med löftet som Paulus skriver om att 
“Alla är genom tron Guds barn i Kristus Jesus”  
Gal 3:23-29  

Bibelläsningsplan, Taizé.  
 

#pastorannakarin 
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