
Tisdag 12 oktober 2021

Barnvälsignelse, alfakurs, medlemsintagning och begravning, allt
inom loppet av tolv dagar. Lägg därtill till att det planeras och förbereds för
dialogpredikan till helgen och dop i slutet av månaden så kan vi lätt konstatera att
det händer mycket i Sjömarkenkyrkan.

Alla de olika typer av möten som en pastor får vara med om är sannerligen nåd.
Det fint att få vara en del av samtalet, där en familj mist sin älskade, som planerar för
ett avsked och där stunden vid kaffebordet blir en summering av ett långt,
innehållsrikt liv, där tonen är tacksamhet och kärlek. Det är härligt att få sitta med när
nyblivna föräldrar planerar för barnvälsignelse, där intentionen och övertygelsen är
självklar, Gud berör och omsluter. Att som pastor hamna mitt i en alpha grupp
där blyga tonåringar kommer samman, vill förstå mer om livet, om kristen tro, och får
fri tillgång till att ställa frågor kräver något annat men det känns värdefullt,
relevant, viktigt och framförallt fint. Ett enkelt och spontant hembesök hos
människor som vill bli en del av den lokala församlingen känns också privilegierat.
Detta möte blir ytterligare något annat, då det samtalet handlar om tro, tacksamhet,
om erfarenheter och så klart, förväntningar.

Just nu sitter jag vid mitt köksbord och planerar för dialog gudstjänst på söndag. Jag
läser ur Magnus Sternegårds bok, Led med ditt liv och funderar på om det går att
förmedla något som man inte upplevt själv och hur invanda beteenden präglar oss
själva och vår omgivning. Beteenden som blir traditioner, som blir självklarheter, som
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blir hinder, som blir vedertagna, som blir oskrivna lagar. Söndagens tema är, Att leva
tillsammans och kring detta tema går det att spinna iväg hur långt som helst.
Rubriken för söndagen är bred, lite för bred, det blir ganska lätt varken hackat eller
malet på någe vis. Jag tänker nog fundera och skapa lite dialog kring den bibliska
romansvit som jag just nu befinner mig mitt i, Nådens kvinnor, vilka handlar om
de kvinnor som skrev Jesu stamtavla. Vad Magnus kommer skapa dialog kring får
jag reda på imorgon…. Det här kommer bli en spännande gudstjänst, missa den
inte! Om du vill läsa något inför söndagen, så kan du läsa Ruts bok, det är bara
några kapitel.

Parallellt med söndagens förberedelser funderar jag också på dopet. Jag har
haft förmånen att få ha tre dopsamtal fördelat under några veckors tid. I dessa
samtal har vi lyft dopets funktion, mening och verkan. Vi har också pratat en hel del
om vad det är att tillhöra, vara och gestalta församling. Dopet är ett sakrament,
en helig handling där vi gör och Gud ensam verkar. I kyrkans handbok
står det såhär: “Dopet är en Guds gåva som möts av människans svar i tro. Dopet är
en process som handlar om att växa i tro, efterföljelse och helgelse.”
Hur tänker du när en människa låter döpa sig? Jag tänker såhär: dopet är en
bekännelse, en viljehandling där människan medger att hon är i stort behov av hjälp.
I dopet låter sig människan bli buren, I dopet får människan del av nåden och livet.
Tack gode Gud för dopets kraft.
Hoppas att vi kommer kunna samtala om dopet vid något tillfälle då vi möts.
Om jag ser tillbaka på det jag skrivit i mina veckobrev genom åren, så är det många
ämnen som jag önskar samtala med Er i församlingen om. Låt oss snart börja, låt
mig vet om du vill vara med. Förövrigt tycker jag att ordet sakrament är
vackert!

23-24 Oktober åker Styrelsen och Omsorgsgruppen på en visionshelg.
Då skall de förtroendevalda i församlingen samtala om vilken riktning och vilken
vision församlingen skall ha framöver. Vill du framföra synpunkter, ideer och
tankar är du välkommen att skriva ner dessa och sända till pastorn eller till
ordföranden, så tas dessa med i samtal och bön. Bed gärna för denna helg,
då det verkligen är ett viktigt avstamp. För att återkoppla till boken jag läser
av Magnus Sternegård, Led med ditt liv, så skriver han såhär kring frågan, Vart är vår
församling på väg? och hänvisar till Paulus ord till församlingen från Filippebrevet
3:12-16 “Det handlar om att förstå och kommunicera vårt unika
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bidrag till den här världen och att inte fastna i vår historia, utan
sträva framåt mot målet. Det kristna livet är rörelse och liv”

Att få verka i en församling där det händer så här många olika saker gör mig
verkligen ödmjuk inför uppdraget som kristi tjänarinna. Bed gärna för mig och
allt som jag behöver deala med, organisation, traditioner, kyrkoår, handbok, omsorg,
arbetsmöten, utsatthet, ensamhet, oliktänkande, delaktighet, gemenskap och
samhälle. Att vara kyrka är komplext, men jag lutar mig mot missionsbefallningen
och tänker att det är där, i brytningspunkten, där tro möter liv som vi är utsända att
vara och verka. (Matteus 28:18-20) Tack Jesus!

Onsdagen den 13/10 kl. 10.00 - 12.00 är det “Samtal kring
kaffebordet” Välkommen att vara med i bibelsamtal, bön, rörelse och
kaffegemenskap.

På söndag den 17/10 är det dialogpredikan. Församlingens ordförande,
Magnus Aspsjö och församlingens pastor, Anna-Karin Ryberg kommer samtala om
församling, omvändelse, att verka tillsammans och leva tro.

Söndagen den 31 oktober är det alfa med puls och dop. Kanske har du
missat vad alfa innebär. Här kan du läsa mer om vad en alafakurs innebär. Häng
gärna på, nästa gång kommer vi att prata om vem Jesus är.

Barncafé är igång igen bjud gärna in grannar och bekanta som är hemma med
sina barn. Varje onsdag och varje söndag träffas denna grupp. Det finns en
facebookgrupp som heter Barncafé Sjömarken, som du gärna får tipsa om.
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Vad händer framöver?
Om du vill veta vad som gäller, hur vi ses och när, håll dig uppdaterad via
församlingens hemsida www.sjomarkenkyrkan.se

Dagens bön:
Barmhärtige Fader,
du som dukar ditt bord för oss,
sänd din Ande i våra hjärtan,
så att vi delar vårt bröd
med vår nästa.
Genom din son,
Jesus Kristus, vår Herre.
Amen

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.
Vill du maila, så använd adressen: pastor@sjomarkenkyrkan.se

#pastorannakarin
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