
Tisdag 24 augusti 2021

Hoppas att du har det bra där du befinner dig. Pastorn är tillbaka från
semestern och det är dags att dra igång en ny termin. Det är ingen vanlig start, det
är en start full av, om och men, men… människans förmåga till förändring överraskar
och är fenomenal. Anders Hansen menar att denna förmåga är den enda
anledningen till att människan överlevt alla år hon funnits. Förmågan till förändring,
att skapa nya former och andra mönster är alltså inte farligt, det gör att vi överlever
och det känns både sunt och friskt. Förändring är inte enkelt, men med tanke på
omständigheterna, nödvändigt och högst relevant. I vår kyrka pågår det förändring
på flera olika områden. Inredningsgruppen och fastighetsgruppen arbetar med
insidan och utsidan av fastigheten, styrelsen jobbar med församlingens vision och
pastorn utmanas att tänka hur och varför, så att den teologi vår kyrka är bärare av
blir relevant och levande i den samtid vi lever i. Vi utmanas och vi ges nya
möjligheter. Den går iallafall jag igång på. Välkomna tillbaka till en ny termin!

Imorgon onsdag startar mötesplats, Sjömarken. Välkommen att äta
lunch mellan kl. 13.00 - 14.00 (tag med din egen lunchlåda) Mellan kl. 14.00 - 15.00
pratar vi om sommaren och om hur vi har det. Klockan 15.00 dricker vi kaffe och
därefter reflekterar vi tillsammans kring söndagens bibeltext som är hämtad från
Lukas 10:23-27. Samlingen avslutas kl. 17.00

På lördag 9.30 - 12.00 är det städ och fix i kyrkan.
Kom gärna och var med!

Temat för söndagens gudstjänst är “Medmänniskan” Vi kommer
introducera församlingens satsning, Alfa med puls. En serie gudstjänster som
inbjuder till samtalet om kristen tro. Sista söndagen i varje månad i ett år framöver.
Anna-Karin Ryberg predikar, Stina Wing leder gudstjänsten och Louise Evegren
sjunger och spelar. På söndag handlar bibeltexterna om frågan hur vi skall göra för
att vinna evigt liv och jag kommer låta dig fundera på vilken fråga du skulle vilja ställa
till Gud. Välkomna! Om du vill läsa söndagens texter, så hittar du dem här.
KyrkoåretsTexter.se.
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Onsdagen den 1 september är det körövning inför den ekumeniska
gudstjänsten som hålls på Sjömarkens badplats söndagen den 5 september klockan
11.00. Ulf Hansfeldt håller i denna samling.
Kom med och sjung, bjud med dem du vet längtar efter att ta ton.
Vi håller avstånd, såklart!

Församlingsmöte 12/9 efter gudstjänsten. Mer information kommer.

Vad händer framöver?
Om du vill veta vad som gäller, hur vi ses och när, håll dig uppdaterad via
församlingens hemsida www.sjomarkenkyrkan.se

Oro, ångest, ensamhet.
Behöver du eller någon i din omgivning samtala enskilt?
Församlingens pastor Anna-Karin Ryberg finns tillgänglig för vägledande och
själavårdande samtal.
Ring 033/25 41 96, så bestämmer vi ett sätt, en plats, en tid som passar oss båda.

Bön. (från fg. söndags tema, Frihet i Kristus)
Lär mig frihet, Gud.
Lär mig leva av din frihet.
Hjälp mig att se gränserna,
hjälp mig att se möjligheterna.
Du är med varje dag, i friheten,
i bundenheten, i öppenheten,
i det trängre perspektivet.
Gud, låt mig få växa i din frihet.
Amen

#pastorannakarin
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