
 
  
Söndag 8 november 2020  
 
Idag har jag tillsammans med Lisbeth och Elisabet spelat in gudstjänst med 
både ljud och bild för första gången i Sjömarkenkyrkan. På eftermiddagen 
hittade jag filmen på församlingens youtube kanal och har precis varit på 
gudstjänsten en gång till. TACK ljudgruppen för all tid och för det engagemang 
ni lägger ner för att församlingen skall kunna sända ut gudstjänst med både ljud och 
bild till hela världen.  
 

 
 
 
Gudstjänster via webben har varit verklighet för många församlingar under en lång 
tid och det verkar nu som om att vi får fortsätta att ses via digitala plattformar ett bra 
tag framöver. Restriktion betyder enl. Wikipedia, begränsning, inskränkning, 
åtstramning. Orden är numera helt normala i vårt land och i vår värld. Kunnig 
myndighet uppmanar till eget ansvar och lojalitet. Den enskilda människan åläggs att 
vara solidarisk, att tänka på andra före sig själv. Det känns tråkigt att vi inte kan ses 
och ha dörrarna till kyrkan öppna som vi blivit vana vid, men det vi gör nu kommer 
göra stor skillnad för vårt samhälle framöver. Vi fortsätter vara rädda om 
varandra och om oss själva. Fortsätt att smsa och ringa till dem du inte träffar 
så ofta. Detta borde innebära att du snart kommer få ett sms eller en signal från 
någon du inte träffat på ett tag. Kul tanke.  
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https://www.youtube.com/watch?v=SuaKRZuiPBo


 
 
Kom ihåg att titta på hemsidan. Hemsidan är vår anslagstavla och där finns det 
nu uppdaterad information om kommande samlingar.  
 
Swisha gärna din gåva till församlingens arbete på nummer:  
123 162 69 85  

 
 
Har du frågor gällande inställda samlingar eller vill samtala med 
pastorn, hör av dig på telefon 033/25 41 96.  
 
Vet du någon som vill ha församlingens veckobrev?  
säg till eller maila pastor@sjomarkenkyrkan.se, så fixar jag det.  
 
 

 

#pastorannakarin 
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