
Tisdag 30 mars 2021

På onsdag är det arbetsdag i kyrkan igen. Kapprummet skall målas och
ändras om lite. Anslagstavlan i hallen är nedplockad och där måste det både
skrapas och spacklas innan det går att måla igen. Vill du vara med och skapa
i kyrkan, tag kontak med Stefan Wing och Lasse Lust, så vet de hur många
målarpenslar de behöver plocka fram. Klockan 13.00 äter vi lunch, tag med
det du vill äta och fika, jag sätter på kaffe och tevatten. Efter lunchen samtalar vi om
den debattartikel som Pernilla Eklund skrev i tidningen Dagen i förra veckan. Vi
kollar också med varandra hur vi mår, såklart. Kanske finns det behov vi måste ägna
tid åt. Vid 15 tiden dricker vi kaffe. Efter kl. 16 kommer vi hjälpas åt att möblera om
inför torsdagens getsemanestund. Knäfallet skall ställas fram och ljusbäraren skall
flytta ut på kyrktorget, konstväxterna skall ställas på andra platser och stolar skall
placeras ut.

På onsdag vill jag att de som kommer till kyrkan tar med sig 300 gram godis till
vårt stora påskägg. (detta året tänker jag att vi bara skall ha godis som är
inslaget i papper) Köp det du själv vill ha, då vet du att det finns något du gillar.
Det blir lagom om vi får ihop ett par tre kilo. Godiset skall vi bjuda varandra på när vi
skymtas på Getsemanestunden på torsdag kväll.
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Himlen på besök. På skärtorsdagen kommer Sjömarkenkyrkan att sända
Getsemanestund via församlingens youtubekanal. Anna-Karin och Magnus
Ryberg håller i samlingen. Förbered dig gärna med din psalmbok och Bibel. Vi
kommer sjunga psalm nr 135 tillsammans och läsa från Markus 14:12-36.
Anna-Karin håller en enkel reflektion, sjunger ett par sånger, läser instiftelseorden till
nattvarden och leder i bön. Sändningen startar kl. 18.30.
Kyrkan att vara öppen för nattvard, ljuständning och bön från kl. 19.00.

Två lärjungar på vägen till Emmaus. (Lukas 24:13-35) Det är en av mina
absoluta favorit texter i påskberättelsen. Den texten läses först på Annandag påsk.
Någon gång hoppas jag på att få jobba en Annandag påsk, så att jag får predika
kring denna underbara bibeltext. Läs den gärna, och se vad du får för vibbar och vad
Jesus säger till dig via samtalet mellan de två männen, på en dammig väg som leder
till Emmaus. Använd dig gärna av metoden Lectio divina när du tar dig an texten.
Jag gjorde en introduktion av metoden när jag föreslog bibeltexter att läsa vid förra
årets earth hour. Det är en fin, långsam, närvarande och meditativ metod för att läsa
Bibeln och höra Guds röst.

Hare bra i påsk!

#pastorannakarin
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