
 
  
Onsdag 26 augusti 2020  
 
Lyssnade på gudstjänsten från Sjömarkenkyrkan i söndags kväll när jag 
själv kommit hem efter att ha medverkat i två gudstjänster på olika håll i våra bygder. 
Gudstjänsten från Sjömarkenkyrkan förmedlade härlig musik, stor delaktighet, kloka 
ord, innerlig lovsång och bön 

 
I måndags pratade jag med en församlingsmedlem som entusiastiskt berättade att 
det varit mycket folk i kyrkan på söndagen. Vilken energi gudstjänsten ger! 
 
Ny termin med nya möjligheter. När en termin drar igång är det alltid mycket 
som skall startas och väckas till liv. NFU gruppen tillsammans med 
omsorgsgrupp och styrelse skall träffas i september, då fortsätter samtalen kring 
församlingens uppdrag och möjligheter. (Ni som är berörda behöver svara mig när ni 
kan, så att jag kan bestämma datum med Sunesson) Jag och några med mig har 
läst boken, Vilja våga växa av Björn Gusmark. Jag skulle önska att fler läser boken 
och att vi sedan tillsammans kan prata om det som skrivs i förhållande till vad 
Sjömarkenkyrkan är och vill vara. Mötesledarna skall tillsammans med 
ljudteknikerna träffas i början av september, för att tillsammans tänka igenom allt 
det praktiska kring gudstjänster och samlingar. Equmeniakyrkans nya handbok 
kommer att ligga till grund för en av punkterna. Församlingen kommer att 
träffas två gånger under hösten till församlingsmöte. Vilka frågor som skall tas upp 
är ännu inte spikade. Vad vill du att vi skall prata om? hör av dig så noterar jag det.  
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Nästa onsdag drar Barncafé Sjömarken igång. Det blir invigning av den nya 
lokalen och vi hoppas att ni alla bjuder dit vänner och bekanta som kan tänkas vilja 
vara med.  

 
 
Lördag 29 augusti kl. 16.00 årsmöte 
Söndag 30 augusti kl. 10.00 årshögtid med nattvard 
Onsdag 2 september kl. 13.00 Mötesplats Sjömarken  
Onsdag 2 september kl. 14.00 Barncafé Sjömarken  
Onsdag 2 september kl. 18.00 Bön och lovsång  

 
Vill du prata med pastorn?, ring 033/25 41 96,  
så bestämmer vi något som passar oss båda.  
 

#pastorannakarin 
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