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SJÖVIKSKYRKAN i Kolmården

” E r   f a r   v e t   v a d   n i 
b e h ö v e r ”

.

Oroa dig inte!
Hur ofta har vi inte hört den uppmaningen. När oron får tag i våra tankar, 
kan den föröka sig i kvadrat på mycket kort tid. Men vem oroar sig inte? 
Ibland går vi omkring med en gnagande oro inom oss, utan att visa eller 
tala om den, men till slut lyser den igenom och omgivningen frågar: Vad 
är det som bekymrar dig?
Vi behöver bry oss om varandra och få ge uttryck för vår oro, inte minst i 
dessa tider av oro, som inte bara gäller sjukdom och virushot, utan även 
vår ekonomi i samhället som håller på att krackelera. 
Mitt i allt detta vill jag skicka med dig en påminnelse om vad Jesus sa: 
”Livet är mer än födan och kroppen mer än kläderna. Tänk på korparna, de var-
ken sår eller skördar, de har varken förrådskammare eller lador, men Gud föder 
dem. Och hur mycket mer värda är inte ni än fåglarna? Vem av er kan med alla 
sina bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd?” 
Därmed tror jag inte Jesus ville säga, att vi inte skulle ta ansvar för de liv 
vi fått. Men just bekymmer under längre tid är något som skadar oss och 
ger oss tunnelseende. Vi missar möjligheterna i vårt synfält. Därför säger 
Jesus: ”Er far vet vad ni behöver.” 
Jag skulle önska att jag kunde uppmuntra dig att förlita dig på att Gud 
bär dig och har omsorg om dig i livets alla förhållanden. Jesus säger 
också: ”Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig.”   Petrus skriver: 
”Kasta alla era bekymmer på honom (Gud), ty han sörjer för er.” 
Bibelord att läsa: Luk.12:22-34, Joh.14:1, 1 Petr.5:7.
        Hälsningar   

Göran

”Livet vann, 
dess namn är Jesus, 

halleluja!” 
Sv ps 153

Vid Kila kyrkoruin



        Söndag 5  Kl 10 Mötesplats Sjövikskyrkan  

Onsdag 8 Kl 18 Bön för Kolmården och situationen i världen

Torsdag 9  Getsemanestunden är inställd

Söndag 12 Kl 15.30 PÅSKDAGEN Mötesplats med Jesusfilm

Onsdag 15 Kl 18 Bön för Kolmården och situationen i världen

Söndag 19  Kl 10 Mötesplats Sjövikskyrkan

Onsdag 22 Kl 18 Bön för Kolmården och situationen i världen

Söndag 26 Kl 10 Mötesplats Sjövikskyrkan 

Onsdag 29 Kl 18 Bön för Kolmården och situationen i världen

Torsdag 30  Valborgsfirande vid Tittut. Ingen servering i kyrkan
  

  
 

 
 

 
 

 
 

 

April

Vill du möta någon i församlingsledningen för att samtala 
och be, kontakta då Göran Skoog eller Katrin Bjuhr. 

Vi kan alla ta tillfällena att ringa varandra, för att höra hur man 
mår – och att be över telefonen är också en bra möjlighet! 

Ibland kan någon också behöva lite praktisk hjälp – exv med 
att handla in mat. I mån av möjlighet ska vi försöka hjälpas 
åt med detta. 

och dess spridning i landet, kommer vårens program att 
vara mycket preliminärt. Så var beredd på ändringar i detta 
program! 
Fram till påsken tror vi att det blir som nedan – men om 
det blir förändringar, kommer det meddelande via mail eller 
telefon.
Men även om vi kanske inte möts till gudstjänster i vår kyrka, 
glöm inte att många kyrkor nu sänder sina gudstjänster via 
exv sociala medier, förutom de tv- och radiogudstjänster 
som alltid sänds ut genom Sveriges Radio/TV.

Påskdagen

Kl 15.30 
i Sjövikskyrkan 

visas filmen
”Berättelsen 

om Jesus - ett 
familjeäventyr”

Samtal, bön och telefon

Frikyrkans musikunder 
- TV-tips i påsk!

Mötesplats Sjövikskyrkan
kallar vi den mötesform som vi kommer att erbjuda under tiden med 
corona. En enkel samvaro med sång, vittnesbörd, bibelord och bön. 
I respekt för Folkhälsomyndighetens rekommendationer och så 
länge inte allmänt utegångsförbud utlysts. 

På grund av coronaviruset

Onsdag 1 Kl 18 Bön för Kolmården och situationen i världen


