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Februari 2020

SJÖVIKSKYRKAN i Kolmården

Musen och elefanten...
Så satt jag igen med mitt översättningsjobb, ett litet häfte med bibelord 
och tankar för varje dag. Dagens text handlade om frid, utifrån bibelordet 
i Jesaja 26:3: ”Den som är fast i sitt sinne bevarar du i frid, i frid, för han för-
tröstar på dig”. Men så låter vi omständigheterna runt omkring oss störa 
friden och glömmer att Gud har allt i sin hand. Jovisst - han har inte svikit 
mig, han har varit med, i med- och motgång ...
Ibland kommer dock tvivlen – är jag på rätt väg, Gud? Tankarna börjar 
snurra... Gör några försök att komma på rätt spår igen – tror det blev bra, 
kan faktiskt känna mig lite stolt att jag kunde ordna upp det...
I texten jag just översatt handlar det om en elefant och en mus. De går 
över en bro tillsammans och väl framme på andra sidan säger musen: 
”Hörru, vi fick verkligen den bron att skaka!” Var det ett uttryck för stark 
tillit till den som var starkare – eller var det övermod, ett försök att intala 
sig själv att det här, det har jag klarat av helt själv?
Men så blir jag påmind om bibelordet: ”Den som vill vara stolt skall vara 
stolt över detta: att han har insikt och kunskap om mig, om att jag, Herren, 
verkar i kärlek, i rätt och rättfärdighet på jorden, ty däri har jag min glädje, 
säger Herren” (Jer 9:24). Amen!

 

Alla hjärtans dag
Vid havet, på en gotländsk strandvall,

har någon format ett hjärta av färgade stenar.

Katrin Bjuhr



        

        

        
Söndag 2 Kl 10 Gudstjänst i Sjövikskyrkan med predikan av  
  Micael Millard. Micael kommer under två söndagar  
  i rad att tala utifrån Hes 37 om de döda benen   
  som får liv.   

  
Söndag 9 Kl 10 Gudstjänst i Sjövikskyrkan med predikan   
  av Micael Millard  
   

Söndag 16 Kl 15.30 Musikcafé med Roberth och Irene 
  Johansson.  Se annons! Servering från kl 15  
  Kl 18 Taizemässa i Krokeks kyrka

Söndag 23 Kl 10 Gudstjänst i Sjövikskyrkan med predikan av  
  Curt Ajdert. 

Lördag 29 Kl 17 FÖRSAMLINGENS ÅRSHÖGTID
  Bibelsamtal, smörgåstårta, förhandlingar 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Februari

Lite av det som händer i mars
1 mars Kl 10 Gudstjänst, Lennart Andersson IBRA, HHN
8 mars Kl 10 Gudstjänst med Göran Skoog
15 mars Kl 10 Gudstjänst med Katrin Bjuhr
  Kl 18 Taizémässa i Krokeks kyrka
22 mars Kl 15 Cafémöte
29 mars Kl 10 Gudstjänst med Curt Ajdert
  Kl 12 Församlingsmöte

Bön 
för 

Kolmården 
varje 

onsdag 
kl 18 - 19 
i Sjöviks-

kyrkan

Torsdags-
sången

för daglediga
udda torsdagar

kl 10-12
i Missionshuset

Vill du vara med?
Ring Annika 

0722-280609

Kreativa
gruppen i

Missionshuset
udda torsdagar

kl 18.30 
Välkommen!
Ring Solveig 
073-9770453

”På upptäcksfärd 
i sångens värld”

Roberth och 
Irene Johansson 

sjunger och 
berättar om 
våra gamla 
läsarsånger

Musikcafé i Sjövikskyrkan 
söndag 16 februari kl 15.30. 
Servering från kl 15. Fritt inträde

Besök av 
Lennart Andersson 

från IBRA
söndag 1 mars kl 10

Från hemsidan:
”Med media som verktyg får 

nya människor höra om Jesus. 
Vi berättar om Jesus i 100 

länder på 60 språk”

Mer än allt 
som ska bevaras, 
bevara ditt hjärta, 
för därifrån utgår 

livet.

Ords. 4:23


