
Tisdag 16 mars 2021

Midfastosöndagen är passerad, Livets bröd är en inspirerande rubrik.
Imorgon, onsdag så samtalar vi kring detta ämne när vi ses för lunch och enkel
samvaro i kyrkan. Tag med din lunchlåda och det du vill fika på, jag fixar
kaffe, te och saft. Imorgon skall jag komma ihåg att ta med mjölk till kaffet.
Vi ses, men förhåller oss till gällande restriktioner, vi är bara 8 personer i samma
lokal. Skulle vi bli några fler än 8, så delar vi gruppen och är på två våningsplan i vår
stora kyrka.
Snart hoppas vi kunna ställa ut stolar och bord på uteplatsen, då kan vi sitta
där i eftermiddagssolen och prata, baka våfflor, spela musik och dricka kaffe
tillsammans.

Titta på församlingens hemsida om du vill veta vad som händer. Det är inte mycket
just nu, men kallelsen till församlingens årsmöte och därtill hörande
handlingar finns nu att läsa.
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Om ett par veckor kommer Isak Nilsson från OM Sverige och besöker
Sjömarkenkyrkan. Han skall inspirera oss att samtala om tro med människor från
andra religioner. Isak kommer den 24 mars vid 13 tiden. Vill du vara med i
detta samtal, meddela mig, så vet jag hur många vi blir. Om du vill vara med
hemma via datorn, så löser vi det, såklart. Här kan du läsa mer om vad OM Sverige
är, vad de gör och varför. Det ligger oftast en tidning i kyrkan som kommer från dem,
den heter OM Sveriges nyhetsmagasin, den har du säkert sett.

Avslutar även detta veckobrev med dagens bön ur Equmeniakyrkans fastematerial.

Tack Jesus för att du är alltigenom god.
Tack för att du är större än omständigheterna vi ser.
Herre hjälp mig att inte uppslukas av allt elände jag ser.
Tack för att du kan göra något nytt i det som känns svårt.
Hjälp oss att lyfta blicken och byta fokus.
Låt mig fyllas av ditt hopp och din framtidstro.
Jag lägger denna dag i dina händer.
I Jesu namn.
AMEN

Vill du / behöver du prata, slå en signal eller skicka ett mail, så bestämmer vi en tid
som passar oss båda. Telefon: 033/25 41 96,
Mail: annakarin@sjomarkenkyrkan.se

Soliga hälsningar

#pastorannakarin
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