
 
  
Onsdag 21 oktober 2020  
 
Hoppas att det är bra med dig där du befinner dig.  
I går kväll hade styrelsen möte, och jag fick uppgiften att peppa och påminna.  
Det gör jag gärna och ganska enkelt, då jag som mor tillhör eliten i den grenen.  
 
Kom ihåg att titta på hemsidan med jämna mellanrum, där finns almanackan 
som berättar vad som händer den närmsta tiden. Länka gärna till vår hemsida i dina 
sociala medier, så att fler hittar dit.  www.sjomarkenkyrkan.se 
 
På lördag städar vi Sjömarkenkyrkan inne och ute 
Vi börjar kl. 09.00. Gunilla Engdahl och Julia Thiberg är spelfördelare och har 
skrivit instruktioner kring vad som behöver göras. Erik skall komma med grillen och 
fixa så att det blir korv med bröd. Smarrigt!  
Borde vi anmäla om vi kommer så att det inte blir för många? är lite osäker där. 
Denna gången vänder vi på det och ber dig som har förhinder att meddela 
Gunilla eller Julia. Kul om det blir många :) Be there!  
 
Församlingen har församlingsmöte den 8 november direkt efter 
gudstjänsten. Du kallas härmed till detta möte. På mötet kommer vi att ta beslut om  
renoveringen av squash hallen och vilken tid gudstjänsten skall starta 
framöver. Mötet kommer att hållas kort, så att ni hinner hem och fira far.  
Kallelsen till församlingsmötet sitter sedan igår på kyrkans anslagstavla och på en av 
ytterdörrarna.  
 
Vill du vara med på församlingens alfa kurs?  
För att vi skall kunna planera på ett klokt sätt, så vill vi att ni anmäler Er.  
Läs mer på hemsidan! Sista anmälningsdag är 1 november.  
Hälsningar Stina, Sofie, Fanny och Anna-Karin 
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Numera samlar vi in så mycket som möjligt av kollekten via swish, detta för att 
minska risken för smittspridning av Covid 19 när kontanter hanteras.  
Vill du vara med och ge ? swisha till nummer: 123 162 69 85.  

 
 
På söndag firar vi gudstjänst igen. Ryberg och Frick håller i gudstjänsten.  
Gudstjänsten börjar kl. 11.00, men glöm inte att ställa om klockan.  
Rubriken för söndagen är, Att leva tillsammans, det skulle möjligtvis kunna vara den 
mest komplicerade rubriken vi har att förhålla oss till. De första orden som jag 
kommer att tänka på är, respekt, omsorg, intresse och ärlighet. Kanske kan jag ha 
användning av dess när jag om en liten stund skall ta mig an bibeltexterna.  
 
Vill du, eller vet du någon som vill/behöver prata med pastorn?  
hör av dig på telefon 033/254196, så bestämmer vi en tid som passar oss båda.  
 
Vet du någon som vill ha församlingens veckobrev?  
säg till eller maila pastor@sjomarkenkyrkan.se, så fixar jag det.  

 

#pastorannakarin 
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