
Söndag 21 mars 2021

Upprop
Omsorgsgruppen i Sjömarken genom Gunilla Engdahl skickar oss info och bön om
hjälp gällande flyktingsituationen i Borås. Kanske har du läst om detta i Borås
Tidning eller på sociala medier. Om du inte har möjlighet att ge av dina resurser
kanske du kan vara med och bära situationen i bön. / Anna-Karin

Flyktingar tvingas att flytta från Borås.
Bakgrunden är att Migrationsverkets Boråskontor ska stänga då
Migrationsverket ska effektiviseras. Alla tillfälliga boenden för personer i
asylprocessen försvinner och de måste flytta till andra orter med kort
varsel. Dessa personer kommer att drabbas mycket hårt då de tvingas
att bryta upp efter i många fall en lång tids boende i Borås. Kyrkornas
flyktingrådgivning (Kfr) är mycket engagerad i dessa ärenden och
fokuserar främst på att stötta personerna med mat och kläder.
Du som vill kan hjälpa till genom att ge en gåva till Kfr eller ta direkt
kontakt med dem för att hjälpa till med det som behövs.
Hemsida:www.kfrboras.se
Plusgiro: 830 47 89-4
Swish: 123 675 0954
Märk inbetalningen "akuthjälp"
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Sjömarkenkyrkan målas om på diverse ställen. Stefan Wing och Lasse
Lust är ansvariga för det praktiska. De behöver din hjälp. Tag kontakt med
någon av dem och se vad du kan göra. Arbetet är förlagt till onsdagens förmiddag
med start vi 9 tiden. Kl. 13.00 äter vi medhavd lunchlåda, dricker kaffe på maten och
samtal kring någon aktuell fråga och ber för församlingens arbete.

Idag på morgonen plingade det till på min mobiltelefon. Sten Lang skrev “Hej här
kommer dagens poesi” Jag blev så nyfiken, läste direkt. För ett par år sedan
utmanade jag Sten Lang i att skriva, vi bestämde att vi båda skulle skriva så att
andra fick ta del. Jag skriver veckobrev, Sten skrev varje vecka och han delade det
han skrivit på “samtal kring kaffebordet”. Trots att “samtal kring kaffebordet” har paus
i Covidtider fortsätter Sten skriva. Varje dag lägger Sten ut någon av sina egna bilder
och skriver något tänkvärt därtill. Följ gärna Sten Lang på facebook.

Går ut i skogen kramar en björk
du smittar mej ej, bara mej när!
Att krama en vän jag ej vågar,
Pandemin finns här.
Hur förtjusande du mej än hågar, kan jag dig ej vara när.
Där uppe är Herren, han är mig när, hur det än är.
Visa mej min stig, vart jag må gå, förvillad av alla snår…
Sten Lang 20210321

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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