
 
  
Fredag 18 december 2020  
 
Att sända gudstjänst med ljud och bild verkar vara positivt. Det lilla jag kan 
utläsa av statistiken kring församlingens sändningar på YouTube visar att det är 
långt över hundra som tittat (iallafall en liten stund) på det vi lagt ut. Jag tänker att 
det är positivt och att det är ett enormt missionsfält det där nätet. Sprid gärna i 
Era sociala medier och säg till vänner och bekanta att titta och lyssna (och be dem 
sprida vidare med hjälp av sina sociala medier . det är så hela grejen funkar liksom) 
Tror vi att vi kan nå fler? Visst hade det varit roligt att tillsammans försöka få upp 
antalet visningar till över tvåhundra innan februari börjar. Hänger ni på?  
 
Idag är det begravning i kyrkan. Vill du komma och ta avsked av Ann-Marie 
Gabre är du välkommen mellan kl. 11.30 - 12.30.  
 
Nyårspromenad den 1 januari 2021 kl. 11.00. Vi kommer gå en promenad 
som tar ca 45 - 55 minuter, när vi skall dricka kaffe har vi kommit fram till Britta och 
Tomas altan på Höjdvägen, Sjömarken. Tag med kaffekopp och macka eller kaka. 
Britta och Tomas fixar kaffet. Hoppas att vi ses på förmiddagen den första dagen.  
 
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.  
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Swisha gärna 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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