
 
  
Lördag 5 december 2020  
 
Ett nådens år. Då har kyrkoåret startat om och många av oss har för första 
gången någonsin stämt in i psalmen Hosianna, Davids son via digitala plattformar.  
Visst kändes det lite konstigt, men ändå härligt, att trots pågående pandemi sjunga 
med och höra de kända tonerna, och återigen lovas samma sak som förra året. Han 
kommer! TACK till kören som gjorde adventsgudstjänsten möjlig i 
Sjömarkenkyrkan. Har du missat den, eller vill höra sångerna igen, surfa in på 
församlingens Youtube kanal “Sjömarkenkyrkan” dela gärna med dig av upplevelsen 
till någon du känner.  
 

 
 
Imorgon är det andra advent och det är gudstjänst i Sjömarkenkyrkan igen.  
Leif Engdahl predikar och Johanna Hansfeldt sjunger, missa inte det. Sändningen 
börjar kl. 11.00.  
 
I torsdags hade pastorerna i region väst en samling med Joel Halldorf. Vi var över 70 
personer som träffades via plattformen Zoom i tre timmar. Vi lyssnade och 
samtalade i smågrupper. Det fungerade alldeles förträffligt. Heja tekniken!  
Många av Er vet att jag är fascinerad av Joels kunnighet, hans klarsynthet, men 
kanske främst av hans så ofta slagfärdiga analyser, som han uttrycker i böcker och i 
rikspress. Föreläsningen och samtalet utgick från Joels senaste bok Gud, Jakten. 
Förmiddagen gav mig inspiration att fortsätta göra det jag redan gör och uppmuntra 
andra att förstå att den kristna tron är en viktig del för människans existentiella hälsa.  
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Om ni inte har läst boken, så föreslår jag att ni önskar Er den och hans förra bok, 
Gud, återkomsten i julklapp. När pandemin är över så hoppas jag att vi 
tillsammans kan samlas och samtala om dessa två böcker, då de är ytterst relevanta 
för oss som kyrka.  
 
I slutet av december kommer Stefan Wing anordna en coronasäker promenad, 
dit vi alla inbjuds. Håll utkik efter dag, tid och plats.  
 
Vi fortsätter träffas via meet på onsdagar kl. 19.00. Kul om du vill vara 
med! Anna-Karin inleder med en enkel andakt därefter lyfter vi fram de böneämnen 
vi har med oss. 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 komma in i mötet genom att skriva in koden: xjf-nzwo-rki 
 

 
 
 
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.  
Glöm inte att ha koll på församlingens hemsida www.sjomarkenkyrkan.se 
 
 

#pastorannakarin 
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