
Tisdag 30 november 2021

Vilken fin första adventsgudstjänst vi hade i söndags. Det är en fröjd
att få lyssna på församlingens kör, vilka begåvade sångare och musiker vi har, Tack
till Er alla. Nu börjar vi om från början i vårt kyrkoår och vi får återigen vandra genom
Bibelns texter på ett pedagogiskt och levande sätt. Uppmaningen som vi sjöng om i
psalm 108 i söndags kommer i allra högsta grad att gälla framöver, Gå Sion din
konung att möta. Ser fram emot ytterligare ett nådens år.

Imorgon, onsdag 1/12 är det Mötesplats Sjömarken, då träffas vi kl. 13.00 och
äter medhavd lunchlåda och samtalar med hjälp av boken, Varför Jul? som är
framtagen som samtalsmaterial inom Alpha. Kanske finns det också något praktiskt
som vi behöver hjälpas åt med innan vi dricker eftermiddagskaffe kl. 15.00. Vi
avslutar dagen med bön vid ljusbäraren vid 17 tiden. Bjud gärna med den du tror
behöver gemenskapen. Välkomna!
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Glöm inte att det är församlingsmöte Söndagen den 5 december efter
gudstjänsten. Dagordningen sitter på anslagstavlan i kyrkans entré. Välkomna hälsar
församlingens styrelse.

Vill du vara med i församlingens informationsgrupp?
Valberedningen håller på att rekrytera 3-4 personer till den nyinrättade gruppen,
Informationsgruppen och undrar om just du vill vara med? Tag kontakt med Carina
Röhlander eller Catarina Eriksson om du vill veta mer om vad gruppens uppdrag är.
Svar önskas senast 15 december.

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

#pastorannakarin
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