
 
  
Lördag 3 oktober 2020  
 
I veckan uppdaterades hemsidan. Några nya bilder, ny bön och anmälan 
till vår Alfa med Puls som börjar den 29 november. Programbladet för oktober 
ligger under rubriken, program/månadens program. Du kan själv skriva ut den och 
ge den till dem du besöker, eller hänvisa till hemsidan, så kan var och en hämta 
informationen själv.  
 
Vad är Alfa med Puls?  
Tanken är att det skall bli kristendomsundervisning där upplägget grundar sig på alfa 
konceptet. Samlingarna är planerade till sista söndagen i varje månad. 

 
De som vill vara med varje gång anmäler sig (info på hemsidan)  
De som vill bjuda med en kollega, en granne, en vän och vara med någon 
enstaka gång, är välkommen att göra det, då krävs det ingen anmälan.  
Kanske kan detta bli ett tillfälle där du kan ta med någon ny person till gudstjänsten 
och därefter dröja sig kvar och prata vidare om vad kristendomen handlar om.  
Upplägget blir ungefär såhär:  
Gudstjänst med predikan som handlar om dagens ämne  
Kyrkfika (något förstärkt) med samtalsfrågor och ambitionen att lära känna 
varandra.  
Samtalsgrupper (delas in utifrån dem som är närvarande) Vi tror att det blir en 
grupp som alltid kommer vara densamma och en grupp som kommer vara “öppen” 
för dem som väljer att vara med enstaka gånger. Det kommer bli ca 12 personer i 
varje grupp.  
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Hjälp oss att be för samlingarna, bjud in vänner och kollegor, sprid 
informationen till dina grannars ungdomar och säg gärna till om du kan vara med 
som samtalsledare eller hjälpa till praktiskt.  
(vänta inte på att få en mer personlig fråga än det här)  
 
@sjomarkenkyrkan är vårt instagramkonto, där tänker vi kommunicera.  
Hemsidan kommer vara uppdaterad www. sjomarkenkyrkan.se  
och jag skall försöka peppa via mitt veckobrev.  
 
Arbetsgruppen som planerar, funderar och som kommer vara med i genomförandet 
är: Stina Wing, Fanny Fröblom, Sofie Johansson och Anna-Karin Ryberg.  
 
Denna veckan kom en stor låda med böcker som jag beställt. Nu skall jag börja 
botanisera och börja planerar. Alfa, konfa, livsstegen, sju steg i kristen tro, 
ungdomsroman, kvinnor i bibeln, kyrkoåret, snygga anteckningsblock och 
spotifylistor med musik som kan användas. 
Jag hoppas att du vill vara med framöver.  
 
Allt för nu, vi hörs och ses!  
 

#pastorannakarin 
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