
Fredag 16 april 2021

Redan mitten av april och våren börjar så sakta få fäste i bygderna. Glädje. En
vecka går fort, det händer mycket fast det står still som jag brukar säga lite
skämtsamt. I Sjömarkenkyrkan pågår målning av tak och väggar i entré, trapphus
och kyrktorg. Inredningsgruppen är på gång att införskaffa möbler, speglar, fåtöljer
och annat piff i rätt färger. Kul att det äntligen händer. I veckan planterade Lisbeth
blommor utanför våra båda entreér. I förra veckan grävde Tore upp stubbar och
rötter från buskarna utanför entrén mot stora vägen.

På kyrktorget står det just nu två kyrkbänkar som skall säljas. Är du intresserad?
Det verkar vara många som är intresserade, därför kommer vi utlysa en auktion på
dem båda eller endast en. Vill du vara med i budgivningen? maila till mig
annakarin@sjomarkenkyrkan.se så försöker vi trissa upp priset så högt det bara går.
Om vi inte får in någon från församlingen som vill vara med, så försöker
inredningsgruppen sälja dem på annat sätt. Meddela via mail före 25 april om
du vill vara med. Pengarna du betalar går såklart till projektet, “piff och fix”
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Lördag 17 april håller församlingen sitt årsmöte. Länk till mötet och alla
handlingar hittar du på hemsidan. Hans Eriksson är ansvarig för tekniken och
kommer öppna mötet kl. 16.00. Då finns det möjlighet att tillsammans
dricka en kopp kaffe, småprata och få hjälp med tekniken innan
förhandlingarna drar igång kl. 17.00.
Det rekommenderas att du sitter vid en dator där det finns kamera och ljud och att du
vid sidan av har din mobiltelefon tillgänglig. Varför två enheter? Förhandlingarna
kommer ske via Teams, och de omröstningar som kommer göras sker genom ett
annat system där mobilen behövs. Har du frågor ringer du till Hans
Eriksson, så hjälper han dig.

Vill du vara med i en smågrupp, tag kontakt med Gunilla Engdahl, så
samordnar hon så att du kommer med i fungerande grupp.
Vet du någon i församlingen som behöver extra omsorg? Vänd dig till
någon i församlingens omsorgsgrupp. Tore, Lisbeth, Britta, Leif och Gunilla.

På söndag är det årshögtid i församlingen. Leif Engdahl och Ann-Marie
Sigfridsson håller i en enkel andakt och inbjuder därefter till öppen kyrka med
nattvard. Missa inte chansen att dela måltiden med bröder och systrar.

Jag läste precis en bok som beskriver nattvardens mysterium. Det skulle verkligen
vara roligt om vi kunde hitta en bok att läsa tillsammans. En av
församlingarna i vår närhet har precis läst boken, Tillbaka till församlingen av Runar
Eldebo. Jag har läst den sedan tidigare och vad jag förstod så hade den
gemensamma läsningen berikat både gudstjänsten och samtalet i den lilla gruppen.
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Glöm inte att av att swisha församlingen din gåva.
Använd dig av nummer 123 162 69 85

Denna veckan läser jag bibelboken Salomos Vishet, den är vacker, riktad och det
vackraste av ord man kan tänka sig. Kanske skulle man tonsätta några av de
härligaste passagen. Det måste jag fundera vidare på.
Ps. Ni har väl inte missat att pastorn tillsammans med Ove Andersson släppt en låt
på de plattformar som spelar musik. Ds.

Guds frid och fred hälsar

#pastorannakarin
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