
 
  
Lördag 22 augusti 2020  
 
Det känns lite trögt när jag skriver denna vecka. Varför vet jag inte 
riktigt, kanske för att pandemin ligger som en blöt filt över vår värld och att ovisshet 
faktiskt inte ger någon energi. Åsikter och förvisso vetenskap, står i förhållande till 
behov och kyrkans grundläggande uppdrag naggas i kanterna. I vanliga fall har vi en 
väl planerad termin att återvända till när vi kommer tillbaka från semestern, i år är det 
annorlunda och almanackan innehåller fler frågetecken än någonsin. Kanske är det 
inte så konstigt att det upplevs trögt. Jag gör allt jag förmår för att hålla mig positiv 
och lugn, informerad och uppdaterad, se möjligheter och hitta lösningar för att vår 
församling skall må så bra som möjligt. Just nu funderar jag på om det går att lösa 
så att vi kan fira nattvard tillsammans framöver.  

 
 
I onsdags startade församlingen upp Mötesplats Sjömarken igen. Det var 
härligt att äta sin lunchlåda vid sidan av de andra, stämma av läget och dela tillvaron 
under eftermiddagens timmar. Vi kommer fortsätta träffas varannan onsdag, 
välkommen att dela gemenskapen. Tag med din lunchlåda och din kaffetermos, så 
gör vi samlingen till en stor picknick. Programmet för eftermiddagen 
kommer bli ungefär såhär: 13.00 Lunch, 13.30 - 15.00 Samtal och reflektion kring 
dagens ämne, 15.00, Kaffe och samtal, 16.30 - 17.00 Avslutning och bön  
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På söndag kl. 10.00 är det Leif Engdahl som predikar i 
Sjömarkenkyrkan, det skall bli intressant och höra vad han har för tankar kring 
söndagens text, med rubriken, Tro och Liv. Hannu och Julia med vänner sjunger och 
spelar. Gudstjänsten leds av Anna-Lena Stenberg och den sänds som tidigare via 
församlingens youtube kanal “Sjömarkenkyrkan”  
 
Lördagen den 29 augusti kl. 16.00 är det årsmöte. Styrelsen lovar att göra 
samlingen “Coronasäker” så att alla som vill och kan har möjlighet att vara med. 
Församlingens ordförande har i dagarna skickat ut alla handlingar som är aktuella.  

 
 

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.  
 

#pastorannakarin 
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