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Idag är det internationella kvinnodagen. Vad gör vi av den? Man kan
tycka vad man vill om feminism, men att rörelsen behövs borde vi väl ändå vara
överens om. Så länge det finns orättvisor, så får vi som orkar, prata högt och tydligt
om hur vi önskar att tillvaron skall/borde/bör se ut. Ikväll kl. 18.00 sänder
Equmeniakyrkan ett samtal på sin facebooksida. Ett samtal mellan vår nya
kyrkoledare Karin Wiborn och Esther Kazen, hon som kallar sig feminist pastorn.
Kolla och lyssna gärna på detta samtal, kanske kan det ligga till grund för det vi
pratar om när vi ses framöver. här kommer en länk.

Artisten Lisa Nilsson skrev såhär på sitt Instagram idag:
En påminnelse till mig själv på Internationella kvinnodagen💕 Så länge vi inte har uppnått
en jämställdhet som tar sig uttryck i tex lika lön, rättigheter eller värde så behövs den här
dagen för att uppmärksamma - inte ”fira” - kvinnokampen. Det är alltså inte en festlig
födelsedag, inte heller en slags ”alla kvinnors Valentin-dag”, det är en dag som påminner om
allt som fortfarande behöver kämpas för eftersom det ännu inte uppnåtts. Resten av året
sedan tusentals år är det Internationella Mansdagar - ”det är sen gammalt” så att säga 😘
TACK för alla som orkat ta fighten före oss, så att vi får rösta, arbeta fast vi blir mammor,
välja om och när vi vill föda barn och överleva våra förlossningar när vi gör det.
Skam den som ger sig. Skam den som inte vill stötta. Skam den som förtrycker. Skam den
som utövar makt genom våld. Skam den som inte vågar möta sitt ansvar.

På onsdag är jag i kyrkan. Vill du komma förbi och träffas, äta lunch eller bara
dricka en kopp te, ta med dig din lunchlåda och något att fika på, så fixar jag kaffe, te
och dricka.
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Klimatfasta under fastan
Här kommer ett utdrag ur materialet från Equmeniakyrkans klimatfasta.
“Människan är skapad till Guds avbild och är själv en del av skapelsen. Vi bär som
människor ett unikt ansvar att vara Guds medarbetare, förvaltare och medskapare.
Equmeniakyrkan är en del i omställningen till ett fossilfritt samhälle och vi skall i all
vår verksamhet minska klimatavtrycken där det är möjligt.”
Vill du närma dig materialet som Equmeniakyrkan tagit fram för att uppmuntra oss att
bli än mer medvetna gällande klimatet, så kan du läsa mer här.

Församlingens hemsida är uppdaterad.
Nu med kallelsen till församlingens årsmöte. På församlingens hemsida hittar du
swish nummer och bankgironummer om du vill vara med och stötta församlingens
arbete. www.sjomarkenkyrkan.se

Ställer samma fråga en gång till, Längtar du efter att samtala och
be? Låt mig veta.

Avslutar även detta veckobrev med en tanke och en bön från
Equmeniakyrkans fastematerial.
Att fasta är som att rensa i trädgårdslandet. Somligt måste bort för att det som är
tänkt ska kunna få ljus och näring och växa sig starkt. Många av oss lever alltför
välfyllda och splittrade liv. Det vi innerst inne vet är riktigt och viktigt hamnar lätt i
skymundan av annat. Våra sinnen och kroppar spänns till bristningsgränsen – och
för många brister det. Också vår jord och värld spänns till bristningsgränsen och vi
börjar också där känna av att det brister.
Då kommer fastan som en gåva. Att begränsa. Att minska ner. Att avstå. Att
förenkla. Att bli mer hel. Fast ibland är det enkla det svåraste. Som att följa Jesu
uppmaning: att först söka Hans rike och Hans rättfärdighet.

Därför ber jag i fastetid:
Gud, låt din Ande göra mig modig att inte vänta till sedan.
Amen.

Ha det fint hälsar

#pastorannakarin
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