
Onsdag 15 september 2021

Är vi nära kristus, blir allt annat väl. Det är en strof ur en sång som jag
sjöng för min sångpedagog när jag var ung. Den strofen är inte så dum att ha i
rockärmen när oron och bekymren knackar på. Söndagens bibeltexter talade om
samma löfte, sök först Guds rike, oroa Er inte, lev nära mig. Den här veckan
fastnade jag för texten från Nehemja och den bibeltext som är grunden till Nehemjas
berättelse. Min reflektion fick jag dela med en i princip fullsatt kyrka i Vesene. Jag
hoppas att du och jag också får möjlighet att samtala kring denna bibeltext vid
tillfälle. Den sätter nämligen tonen på ett bra sätt.

På onsdag är det dags för samtal kring kaffebordet igen. Vi träffas i
kyrkan kl. 10.00. Just nu läser gruppen Ruts bok, välkommen att läsa och
samtala tillsammans med oss.

Till helgen gästas församlingen av Stefan Gustavsson från Apologia.
Läs mer om helgen på församlingens hemsida www.sjomarkenkyrkan.se
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Söndagen den 26 september startar församlingens satsning, Alfa med
Puls. Nu har vi äntligen möjlighet att bjuda med vänner och bekanta för en väl
beprövad metod att samtala om kristen tro. Missa inte dessa tillfällen. Introduktion av
dagens tema i gudstjänsten, samtal kring borden efter gudstjänsten där det också
kommer serveras förstärkt kyrkkaffe. Johanna Hansfeldt leder gudstjänsten, Anna
Holmberg och Anna Wing sjunger, Anna-Karin Ryberg predikar och temat för
söndagen blir en genialisk kombination av två. Kom, så får du veta mer! Välkommen.

Vad händer framöver?
Om du vill veta vad som gäller, hur vi ses och när, håll dig uppdaterad via
församlingens hemsida www.sjomarkenkyrkan.se
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Lördagen den 9 oktober är det HÖSTDAG i Sjömarken.
Denna dag blir det promenadloppis, bakluckeloppis, öppen trädgård, fototävling och
skattjakt. Flera aktörer i samhället gör denna dag tillsammans. Allt sker utomhus.
Sjömarkenkyrkan skall vara på sin parkering och tanken är att vi skall ha någon
aktivitet och kanske försäljning. Jag tänker såhär:
I linje med att Sjömarkenkyrkan vill vara en del av samhället, så gör vi nu denna dag
med intentionen att synas, skapa relationer och förtroenden.
Vi behöver bara vara lite påhittiga, och sedan behöver vi göra. För att locka igång
dina tankar, så får du del av mina...

- Bakluckeloppis, borde väl inte vara så svårt...
- “Bytardag” hade varit perfekt! (skridskor, skidor, hjälmar,

flytvästar, fotbollsskor, barnkläder)
- fika med sju sorters kakor - borde väl alla vilja stanna på...
- försäljning av påse med sju sorters kakor - går inte att motstå!
- En trevlig aktivitet för barn och vuxna, kan vi väl enkelt fixa

Nu är det bara fantasin som sätter gränser!
Tag kontakt med Ann-Marie Sigfridsson med dina ideér och vad du kan hjälpa till
med.
Vi träffas i kyrkan den 22/9 kl. 18.00 för att planera

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.

#pastorannakarin
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