
 
  
Torsdag 17 september 2020  
 
TACK för applåderna, det kändes lite gött faktiskt. Att få tänka högt och slänga 
upp många bollar i luften var befriande. Förstår att man inte kan göra så varje gång, 
men jag är glad att mitt retoriska grepp verkade funka.  
Församlingsmötet fick upp en konkret vision på bordet som legat i malpåse i 6 
år, jag visste inte ens att den fanns. Här uppstod det massa tankar, energi och lust 
att fortsätta tänka och drömma tillsammans. Vad jag förstår så skall det fram ett 
förslag redan till nästa församlingsmöte, så att församlingen kan rösta om hur vi skall 
gå vidare. Kul!  
Vid NFU gruppens möte i tisdags kunde vi bocka av några punkter som vi 
jobbat med (i över två år) som gett resultat och som hjälpt oss att komma vidare.  
Nu arbetar vi med några nya punkter och träffar sedan handledarna, Claes och Dan 
ytterligare en gång under hösten. På Mötesplatsen samtalade vi om vad som får 
våra hjärtan att sjunga och mitt anteckningspapper blev välfyllt. 
Bönesamlingen i går kväll handlade om tacksamhet till det som just nu sker i 
kyrkan, men också om den längtan som finns att “gå ut” och nå nya människor. 
Ikväll skall jag till kyrkan igen, denna gång för att träffa församlingens ordförande 
för att stämma av planeringen av hösten, församlingsmöten, tid för lönesamtal, hur 
församlingen syns i annonsering och på sociala medier och så skall vi nosa på vår 
nya satsning, alfa med puls. Imorgon kväll har jag lovat Magnus att vara hemma :)  
 
Som ni förstår så händer det mycket i kyrkan, det har på ganska kort tid blivit en 
kyrka med mycket liv. Fortsätt be för kyrkan, för formen, för människorna, för 
mig som ensam anställd och för dem som kommer till gudstjänst, mötesplats, bönen 
och barncafé, så att vi blir fler, men också att vår gemenskap fördjupas.  
 

                             
 
Om du vill berätta för mig vad som får ditt hjärta att sjunga, så får du gärna maila 
eller ringa!  
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På söndag firar vi gudstjänst igen, rubriken är “ett är nödvändigt”, det är Ulf Lewin 
som predikar, Ulf och Lisa sjunger och Ann-Marie Sigfridsson leder gudstjänsten.  
Ta gärna med eget kyrkkaffe och stanna en stund efteråt, det betyder mycket för 
många. Tips! tag gärna med någon extra kopp kaffe och bulle, så att 
du kan bjuda dem som är gäster.  
 
Nu skall jag börja förberda mig inför kyrkokonferensen, skall kolla så att jag kan 
logga in och försöka förstå hur den digitala plattformen fungerar.  
 
Om du vill vara med och stötta församlingen ekonomiskt är du välkommen 
att swisha ditt bidrag till nummer: 123 162 69 85 
 

 
Söndag 20 september kl. 11.00 gudstjänst  
Tisdag 22 september kl. 18.00 Styrelsen träffas  
Onsdag 23 september kl. 10.15 Samtal kring kaffebordet  
Onsdag 23 september kl. 14.00 Barncafé Sjömarken  
Onsdag 23 september kl. 17.30 Programgruppen träffas  

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

#pastorannakarin 
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