
 
  
Tisdag 8 december 2020  
 
Ny vecka nya möjligheter.  
Hoppas att du har det bra där du befinner dig. Med mig är det helt ok, jag tycker 
dock att det är lite för mörkt just nu. Nu är det bara 12 dagar kvar till det vänder och 
blir ljusare igen, däremellan kommer tack och lov Lucia med ljus och hopp. 

 
 
Imorgon är det onsdag och jag kommer att arbeta i kyrkan 
hela dagen. (08.00 - 16.30) Kom förbi om du vill ha kaffe och lite sällskap. Det 
kommer finnas lussebullar och frukt, frukost och lunchlåda får du ta med dig själv. 
Hoppas att vi ses. Om det inte kommer någon så skall jag skriva min predikan till 
söndagen och knyta ihop det som jag skall säga på Ann-Mari Gabres begravning 
den 18/12.  
 
I början av nya året kommer Stefan Wing anordna en coronasäker promenad, 
dit vi alla inbjuds. Just nu verkar det som om att det blir på förmiddagen den 1/1 
2021. Det går väl inte att börja året på ett bättre sätt. Håll utkik efter mer information.  
 
Aftonbön via meet varje onsdag kl. 19.00.  
Vi fortsätter att träffas till bön på onsdagarna. Det här är ett utmärkt sätt att bjuda 
med vänner och bekanta till bön och lovsång. Anna-Karin inleder med en enkel 
andakt därefter lyfter vi fram de böneämnen vi har med oss. Maila till, 
be@sjomarkenkyrkan.se så får du länken av mig. Du kan även komma in i mötet 
genom att skriva in koden: xjf-nzwo-rki 
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Glöm inte att swisha din gåva till församlingens arbete.  
Använd nummer 123 162 69 85.  

 
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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