
 
  
Tisdag 17 november 2020  
 
På onsdag kl. 19.00 bjuder Sjömarkenkyrkan in till Aftonbön på meet. Det blir en 
enkel andakt av pastor Anna-Karin Ryberg därefter ger vi utrymme för bön och 
enkelt delande. Välkomna att vara med. Använd bifogad länk, så kommer ni direkt till 
samlingen. Aftonbön på meet.  
Du kan även öppna Möte och ange den här koden: xjf-nzwo-rki 
 

 
 
 
Igår kallade statsministern till presskonferens, igen. Nya förslag till 
restriktioner presenterades, myndigheterna skärper tonen ytterligare och 
socialministern påpekade att det inte är läge att hitta kryphål i lagstiftningen.  
Nu får vi avvakta vad vår egen region bestämmer och därefter ta ställning till hur vi 
skall göra framöver i Sjömarkenkyrkan. Styrelsen sammanträder på söndag kväll.  
Det hjälper föga att “proffstycka” eller försöka hjälpa myndigheterna att ta rätt beslut. 
Vi får fortsätta att träna oss i tillit och att allting har sin tid. Vi får fortsätta be att Guds 
omsorg skall göra sig påmind i våra enskilda liv trots elände och mörker.  
Kanske kan lite musik vara till hjälp, jag provar med lite upptempo, och löftet 
om att, Idag är Guds dag….  “Allting har sin tid” med Martina Möllås.  
 
Känner mig bekymrad för det som händer i vår stad. Skjutningar och 
knivdåd. Rubriker om Borås till och med på riksnyheterna. Önskar att det fanns 
något jag kunde göra för att förhindra. Kan vi göra någonting som församling? 
Imorgon när vi samlas för att be på meet, så kommer jag ha med detta som ett 
lämpligt böneämne.  
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmeet.google.com%2Fxjf-nzwo-rki%3Ffbclid%3DIwAR3peqQStTfoJCUeTN9W8CfhMefAVk6EgV4VLbVk9zQR7SS1GJyS4224wLo&h=AT2d25Rsf_y-nRh8gd9anF9cgxvnb3Eg7ihd8qSTS4uh69QPT3J2276we7xn5o1EmAxbgLHS89Hck9q6L65Llb3dtg-wtaWFveJUHXC8PYD0sJb0bTJbIlQOvkbvrPPCLrXNdxjABUxGvntqrLGzcHMEHT4
https://www.youtube.com/watch?v=0QI2MzMhNzA


 
 
Idag har jag och Tore jobbat med Hemsidan igen. Nu finns det en länk till 
gudstjänsterna under rubriken Hem - Blogg. Kolla gärna där. Det är roligt att ha en 
fin hemsida att hänvisa till. Tack Tore för allt jobb du lägger ner för att församlingen 
skall ha en fin, uppdaterad och relevant anslagstavla.  

www.sjomarkenkyrkan.se  

 
 
Har du frågor eller vill samtala med pastorn,  
hör av dig på telefon 033/25 41 96 så bestämmer vi något som passar oss båda.  
 

#pastorannakarin 

Göteborgsvägen 14 Facebook: sjömarkenkyrkan  
518 40  Sjömarken Instagram: @sjomarkenkyrkan 
033/25 41 96 Hemsida: www.sjomarkenkyrkan.se 

Mail: info@sjomarkenkyrkan.se 
 


