
 
  
Tisdag 24 november 2020  
 
Aftonbön på meet, Onsdag 25/11 kl. 19.00 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 eller maila be@sjomarkenkyrkan.se så får du länken på mail.  
Du kan även öppna Möte och ange den här koden: xjf-nzwo-rki 
 

 
 
 
Bönepromenad, Onsdag 25/11 kl. 18.00. Om du vill gå en promenad 
tillsammans med några andra, samtala och be, så kan du komma till 
Sjömarkenkyrkan imorgon onsdag kl. 18.00. Leif Engdahl finns där och ansvarar för 
upplägget. Tag chansen att ses, få lite rörelse och prata tro.  
 
Ikväll möts församlingens NFU grupp på google meet för att fortsätta samtalen om 
Naturlig Församlings Utveckling. Vi hoppas på ett konstruktivt möte trots att 
vi just nu inte kan ses och har någon verksamhet igång. Kanske kan denna tid passa 
bra till att tänka framåt, planera och visionera om Sjömarkenkyrkans framtid.  
 
Snart är det advent och ljusstakar och pynt skall fram i fönstren. Kanske 
kommer ljusen muntra upp oss mer denna advent än vad de gjort någon gång 
tidigare. Vi befinner oss i en pandemi där restriktionerna inte tycks lätta än på ett bra 
tag och där vi måste ställa in oss på att det mesta framöver blir annorlunda. Att det 
blir annorlunda behöver inte innebära att det blir dåligt, men vi får fortsätta vara 
kreativa och hitta sätt att ha omsorg om varandra och om oss själva. Om någon har 
en bra idé som vi kan genomföra tillsammans på distans, via telefon eller meet, hör 
av Er till pastorn. Tänk om vi kunde dricka glögg, äta pepparkakor och fira lucia 
tillsammans på meet. Jag har en luciakrona som jag kan ta på mig! 
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Jag läser i min bönbok som heter bönboken, tradition och liv (Verbum) att det går att 
öva sig på att ha med hjärtat i mötet med medmänniskan. Nyckeln är att bedja varje 
gång en människa närmar sig: Jesus, hjälp mig att öppna mitt hjärta för 
denna människa, och hjälp denna människa att öppna sitt hjärta för 
mig. Det blir nästan lite som den nya reklamen som Skandia just nu kablar ut i TV 
och tidningar. Hur mår du, egentligen? Både frågan och svaret behöver komma från 
ärliga och öppna hjärtan för att det skall bli kommunikation med värde.  
Att öppna sitt hjärta är en nyckel också i mötet med Gud. Advent 
betyder ankomst, ett ord som avslöjar att varje tillfälle är en unik möjlighet. Detta är 
det glada budskapet, det kristna budskapet: Guds kärlek är ovillkorlig och kärlekens 
möjligheter i våra liv är nya var dag.  
 
Bön:  
Gud, tänd ljus för alla som är i mörker.  
AMEN  
 
Titta och hänvisa gärna till församlingens hemsida, där är det uppdaterat om vad 
som gäller framöver. Nu är det också lite nytt på förstasidan :)  

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 
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