
 
  
Torsdag 7 januari 2021  
 

God fortsättning på det nya året!   
 

Hoppas att det är ok med dig, där du befinner dig och att helgerna 
avlöpt väl. TACK för den goda uppslutnigen på nyårsproenaden. Så trevligt vi hade. 
Gott kaffe och trevligt sällskap slår det mesta! Om någon vill arrangera 
ytterligare en gemensam promenad, så säg till, så annonserar vi det på 
hemsida och i nyhetsbrev.  
 
Mycket är annorlunda och skall så vara, och det verkar som vi får leva med och i 
denna pandemi ett bra tag till. Kanske ändras nu vanor och beteenden till det bättre 
(här tänker jag främst på att så många börjat promenera och hemmagympa med 
Sofia) och att vi fortsätter lära oss saker som vi inte trodde var möjligt. Har du 
något du tänker på som vi som kyrkan skulle kunna göra eller testa för att 
fungera på annat sätt, så säg till. Det finns mycket utrymme för innovationer just nu.  
 
Valberedningen är i full gång med arbete inför stundande årsmöte och det är som 
vanligt, många funktioner som behöver funktionärer. Vad får ditt hjärta att 
sjunga? Vad brinner du för? och vad skulle du vilja göra i församlingen? Hör av dig 
till Magnus Aspsjö eller Gunilla Christoffersson. (telefonnummer finns i tidigare 
veckobrev)  
 
Idag har jag, Göran Eskilsson och Anna Frisk planerat den ekumeniska 
gudstjänsten den 24/1. Gudstjänsten blir via zoom, (det finns möjlighet för 8 
personer att vara med fysiskt i Sandareds kyrka) men om du säkert vill ha en plats, 
så skall du använda dig av länken som kommer läggas ut på vår hemsida några 
dagar i förväg. Gudstjänsten är kl. 16.00.  
 
På söndag är det “delande gudstjänst” kl. 10.00. Tore Olofsson är 
mötesledare och flera personer från församlingen kommer att medverka. Ulf och Lisa 
Hansfeldt sjunger. Missa inte denna gudstjänst.  
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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.  
 

 
 
När jag läser dagens bibeltext från taize uppstår några frågor.  Behövs det 
storm, jordskred och eld för att vi skall höra Herrens röst?. Då borde 
det vara många som hör Herrens röst i detta nu tänker jag lite slarvigt, samtidigt som 
det gör mig nyfiken att faktiskt höra vad Herren säger till mig i detta nu. Texten borde 
också förmedla att Gud inte är storm, oro, förstörelse och död. Det ger mig hopp. 
Tomas Sjödin skriver om att “Gud viskar det som är viktigt” i sin senaste bok, Ljudet 
av tystnad och jag tror att jag förstår. Först dunder och brak, sedan blir det tyst, och 
det är DÅ han talar. Hur tänker du när du läser denna bibeltext?  
“Elia stod i en grotta och väntade på Herren. En stark storm gick före Herren. Men 
Herren var inte i stormen. Efter stormen kom ett jordskalv. Men Herren var inte i 
skalvet. Efter jordskalvet kom eld. Men Herren var inte i elden. Efter elden kom ett 
stilla sus. Och Elia hörde en röst som talade till honom”. 
1 Kung 19:8b-13a 
 
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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