
Torsdag 23 december 2021

Hej församlingen.
Innan uppesittarkvällen startar skickar jag iväg årets sista nyhetsbrev.

Denna veckan har församlingen delat ut några matkassar och några presentkort till
olika personer i vår närhet som behöver lite extra omsorg. Det känns bra att kunna
göra skillnad.
TACK för den fina julgåvan jag fick vid församlingsmötet den 5 december.

Från och med idag, den 23 december fick Sverige återigen nya restriktioner. Du
som är kyrkvärd och har ansvar för samlingar i kyrkan kan läsa vad som gäller på
Equmeniakyrkans hemsida. Kyrkbänkarna kommer återigen att markeras för
avstånd, handsprit kommer finnas vid ingångarna och alla måste ta ansvar för att det
inte blir trängsel. Håll utkik på församlingens hemsida, där kommunicerar styrelsen
om det blir ytterligare förändringar.

Onsdagen den 13 januari startar mötesplats Sjömarken igen. Vi ses kl. 13.00
och äter lunch tillsammans. Kom gärna denna gång, då kommer vi planera hur
träffarna skall se ut under våren.

Kallelse till församlingsmöte. Lördagen den 15 januari mellan kl. 09.00 -
11.00 är det församlingsmöte. Välkommen att vara med. Dagordningen kommer
finnas på anslagstavlan i kyrkan.
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18 - 25 januari är det bönevecka för kristen enhet. Årets tema är “ ”En
stjärna i öster – vi kommer för att tillbe Kristus” Matteus 2:1-12. Veckans tema finns
presenterat på Sveiges Kristna råds hemsida. Läs gärna där och förbered dig.
Onsdagen den 19:e kommer vi ha en ekumenisk samling i Sjömarkenkyrkan
med start kl. 18.30.
Söndagen den 23 januari är det ekumenisk gudstjänst i Sandareds kyrka
kl. 11.00

Onsdagen den 19 Januari startar Samtal kring kaffebordet efter juluppehåll. Vi ses
mellan kl. 10.00 - 12.00 för bibelsamtal, kaffe, rörelse och samvaro.

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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