
 
  
Tisdag 29 december 2020  
 
Försökte skriva lite om hur man skulle kunna summera året 2020. Det blev 
konstigt och snurrigt, jag valde att radera det. Ett år går inte att radera, inte få 
ogjort och det går inte att göra om, därför får vi konstatera att det blev som det blev, 
men det blir med all säkerhet ett år som vi sent kommer glömma.  

 
 
Nu måste vi ladda om och ta nya tag. Valberedningen för Sjömarkenkyrkan 
vill nu veta om du vill vara kvar i din uppgift, byta, kliva av eller kliva in. Nu har vi 
några veckor framför oss där det ryms kreativitet, nytänk, omtag och förslag som inte 
ryms i boxen, på årsmötet i mars kommer vi välja hur året 2021 skall bemannas.  
Jag vill tro att ni har massor av ideer och energi, som ni vill använda i församlingens 
arbete i Sjömarken. Meddela Gunilla Christoffersson, 073/6574834 eller Magnus 
Aspsjö, 070/1455002 (valberedningen) vad du tänker, vill och längtar efter.  
Församlingen brukar vara en gemenskap där frågor måste ställas.  
Denna gången kommer det inte ställas frågor då vi tror att du själv vill och skall 
kommunicera de gåvor och den längtan du fått på ditt hjärta. (här kanske man måste 
lägga jante åt sidan) Ring gärna och prata med valberedningen eller med pastorn, vi 
vet vart det behövs resurser, vi vet också att det finns gott om plats för nytt. Hör av 
dig, så bollar vi vad ditt hjärta brinner för.  
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I morgon är det onsdag och jag kommer vara i kyrkan från kl. 11.00 till ca. kl. 
16.00. Kom gärna förbi och prata en stund, tag med dig din lunchlåda om du vill ha 
sällskap, ta med dig något gott till kaffet om du är fikasugen. Jag fixar kaffet.  
Imorgon skall jag samla ihop mig, rensa bland lappar och noteringar, kopiera lite 
papper och spela härlig musik. Jag tänker avsluta året och vända blad på 
almanackan på kontoret och förbereda mig för nytt år med nya möjligheter.  

 
Nyårspromenad den 1 januari 2021 kl. 11.00. Välkommen att gå med på 
en corona anpassad promenad. Promenaden tar tar ca 35 - 45 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. Att starta det 
nya året tillsammans skulle kunna bli en start på något riktigt bra.  
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Aftonbön via meet varje onsdag kl. 19.00.  
Glöm inte av att vi fortsätter att träffas till bön på onsdagarna. Maila till 
be@sjomarkenkyrkan.se så får du länken.  
 

 
 
Den här veckan har jag läst tidningen Pilgrim, som kom i brevlådan i 
början av december. Temat för numret är bön och det är många kloka röster som gör 
sig hörda även i detta nummer. Jag fastnade för det Erik Varden, biskop av 
Trondheim skriver. Erik hade läst Gregorius den stores reflektion kring att läsa Bibeln 
på egen hand. Gregorios menade att när han läste Bibeln på egen hand så förstod 
han ofta inte, men när han fick höra texten i kyrkan bland de andra troende, då blev 
innebörden plötsligt uppenbar. Gregorius konstaterar att “ansikte mot ansikte 
med mina bröder har jag kommit till insikt” Gregorius inser att Guds ord 
inte låter sig privatiseras. Det är en lång text där det berättas mer, men jag fastnar 
för att kristen tro inte är privat och för att, om den skall bli levande måste den delas 
med andra. Intressant!  
Med dessa ord vill jag uppmuntra dig att be för din församling, dess uppgift i 
samhället, men också för uppgiften som gemenskapen uppenbarligen har, att ge 
varje enskild människa tillgång till insikten om att Guds ord är verkligt och sant. Läs 
gärna artikeln i Pilgrim nr 4/årgång 47/ 2020.  
 
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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