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Vi bygger för framtiden!
Äntligen har det blivit dags för byggstart! Efter många års
planerande, kommer om- och tillbyggnaden av Skogskyrkan
igång måndagen den 18 november. Skogskyrkan invigdes
1967 och var från början ett kapell. Den är ritad av arkitekt
Anders Berglund, Värnamo.
Vår vision är att göra Skogskyrkan mer tillgänglig för alla, både
barn, ungdomar och äldre. I den nya samlingssalen kommer vi
att kunna hålla minnesstunder efter begravningsgudstjänster.
Det kommer också att vara en lokal lämplig för borgerliga begravningar.

I förra numret av Kyrkliv skrev jag om hoppet och ljuset och
om att vi, trots allt, får lita på att det blir ljusare igen. Så här
i adventstid, när vi äntligen får plocka fram de där älskade
adventsljusstakarna, så är det som om hoppet också tänds
igen. Det känns lite lättare med alla ljus i det becksvarta
mörkret. Så det finns en sanning i det jag skrev sist: Det blir
faktiskt ljusare igen!

Önskar er alla en ljus adventstid
och en välsignad jul- och nyårshelg!

Alvesta växer

Atriumgården, mellan kyrkan och Skogssalen, byggs in till en
församlingssal och i befintlig byggnad, byggs serveringskök
och diskrum. På baksidan inreds både ett nytt bisättningsrum
och ett nytt kylrum för förvaring av kistor. Toaletter byggs till
i vapenhuset och kyrksalen får en uppfräschning med målat
tak, nya dynor i bänkarna och nytt ljus- och ljudsystem.
Skogskyrkan kommer att vara stängd under ca 6 månader och
under tiden kommer gudstjänster och begravningar att flyttas
till Lekaryds och Alvestas kyrkor.
Det kommer att vara avspärrat och ganska stökigt runt
Skogskyrkan under byggnadstiden. Vi ber om förståelse för
denna olägenhet.

Elisabet
Cárcamo Storm,
kyrkoherde
Alvesta församling
elisabet.carcamo.storm@svenskakyrkan.se

Församlingstidningen Kyrkliv i Alvesta församling utkommer med 5 nummer
per år. Den finns också att hämta i våra kyrkor och församlingshem. Vid utebliven tidning eller önskan om fler exemplar, kontakta:
Expeditionen: måndag, tisdag, torsdag, fredag kl. 10-12 Telefon: 0472-177 70
Kanslist: Cilla Björknert E-post: alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se
Tipsa oss: ulla.sigfridsson@svenskakyrkan.se
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Gilla oss på Facebook och Instagram
www.facebook.com/forsamlingalvesta
www.instagram.com/alvestaforsamling
Du hittar oss även på hemsidan
www.svenskakyrkan.se/alvesta och
bloggen alvestapastorat.wordpress.com

Foto: Kristin Horn Sällström

Eftersom Alvesta växer och de flesta nybyggnationer sker i
området bakom Skogskyrkan, är vår satsning också riktad till
barnfamiljerna. Efter våra Himlalivsgudstjänster kommer vi att
servera lunch i samlingslokalen och lokalen kommer också att
gå att hyra för dopkalas efter dopgudstjänst. Om- och tillbyggnad av Skogskyrkan är alltså en satsning för framtiden!

på gång
I samarbete med
”Talare som gör skillnad”
Höstföreläsningar i Alvesta
församlingshem. Vi bjuder på
kaffe och macka. Fri entré!

12 december kl 18-19.30:
Prata med dig själv och du får svar!
Om positiva effekter
med coachning
Har du någon gång hört någon
säga att ”jag pratar med mig själv
för då får jag så bra svar”? Det
ligger faktiskt en hel del i detta!
Ulrika Ringeborn är föreläsare, författare och International Coach, certifierad enligt International Coaching
communitys regler. Hon berättar om de möjligheter
som finns med coachning enligt denna särskilda struktur
som på ett opartiskt sätt syftar till att hitta svar och
bidra till personlig utveckling.

Den kreativa hjärnan
och det lurande utmattningssyndromet
Föreläsningen handlar om hur du
kan värna din viktigaste resurs –
din kreativitet. Jag berättar om hur
den kreativa hjärnan fungerar, vad
som utmärker en kreativ personlighet, vad utmattningssyndrom är och om det samband som finns.
Jag lyfter också fram utmattningens betydelse, både
för dig som individ, samhället i stort och organisationen
du är knuten till. Finns det kanske några fördelar med
utmattningssyndrom? Vi avslutar med hur din livsviktiga kreativitet kan värnas och blomstra.
Torun Israelsson är en samhällsentreprenör som brinner för att stärka individers kreativitetsförmåga och
organisationers innovationskapacitet för att möjliggöra
positiv samhällsförändring.

Julbord
Söndag den 22 december
Efter Mariagudstjänsten kl 11
i Alvesta kyrka bjuder vi in till
ett enkelt julbord i församlingshemmet. Musik, sång och
gemenskap. Välkommen!

Vill du skänka en
julklapp?
I vår församling finns barn
som lever i det vi kallar
fattigdom och under julen
blir utsattheten speciellt
påtaglig för dessa barn.
Alvesta församling har sedan några år tillbaka gjort en
julklappsinsamling för att på så sätt stötta dessa familjer
och göra en riktad insats vid julen. Diakonala Teamet delar sedan ut julklapparna till de familjer som är i stort behov.
Förra året fick ca 50 barn ta emot två julklappar var.
Vill du vara med och göra julen lite bättre för ett barn
nära dig?
• I år tar vi endast emot julklappar till barn från 10–17 år.
• Vi kan inte ta emot begagnade saker eftersom vi inte
har möjlighet att kontrollera att sakerna är i gott skick.
• Märk paketet med innehåll, ålder och om det är
unisex eller tänkt för en tjej eller kille.
• Insamlingen sker i Kyrkan mitt i byn (Storgatan 15)
från och med 3 december till och med 13 december.

Julskyltningslördagen
i Kyrkan Mitt i Byn
Öppet lördag 7 december kl 10–15
Vi bjuder på glögg och pepparkakor. Den som vill
och kan får gärna skänka en slant till vår julkampanj.
Gör popcornsgirlanger till julgranen.
Julklappsinsamling.
Brödförsäljning, vår Tjejgrupp samlar in pengar till
välgörande ändamål genom att sälja bröd.
Bössinsamling julkampanjen. Lägg gärna en slant
till årets julkampanj i våra insamlingsbössor. Det är
Killgruppen som håller i bössorna.
Passa på att köpa julklappar i vår Fairtrade-butik.
Hållpunkter i övrigt:
Kl 11
Himlakören sjunger under
ledning av Gunilla Erikson.
Kl 11.30 Ta en selfie med ”Jesus åsna”
Kl 12
Kom och sjung julens härliga
sånger med Irene Niemi.
Kl 12.30 Ta en selfie med ”Jesus åsna”
Kl 13-14 Rimstuga med representanter
från vårat kyrkoråd. Kom in och
få ett julklappsrim till din julklapp.
Kl 13.30 Ta en selfie med ”Jesus Åsna”.
Kl 14
Ta en selfie med ”Jesus Åsna”.
Kl 14.30 Adventsandakt med Irene Niemi.
Instragramtävling – lägg upp en bild på ”Jesus åsna”
och dig själv/ditt barn och tagga @alvestaförsamling
så kan du vinna en julklapp.
Alla intäkter under dagen går till julkampanjen,
utom brödförsäljningen.

”Jul i gemenskap” 25 december kl 13-16 Hagagården

Alternativ jul i samarbete med Länkarna, Röda korset, Alvesta kommun
och Alvesta församling. Julbord, sång och musik och gemenskap
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på gång
Knutsfest 2020!
Torsdag 9 januari
kl 14-16 i Alvesta
församlingshem
Vi serverar gröt och skinksmörgås
för endast 20 kr, pengarna går till
Den Gode Herdens skola i Betlehem.
Vi sjunger ut julen tillsammans.
Önskar du kyrkbil ringer du själv
och beställer senast 1,5 timme
innan på telefon: 191 00.

DE ÄLDRES DAG
Firas i Hjortsberga söndagen den 16 februari
Vi inleder i kyrkan med gudstjänst kl 11 och bjuder på
lunch efteråt. Kyrkbil kan bokas, se sidan 15.

Härlövs kyrka
Efter inspektion av Värends Räddningstjänst, är Härlövs
kyrka tillfälligt stängd för större gudstjänster och
förrättningar. Under tiden som vi väntar på resultatet
av en brandteknisk utredning, får vi endast samla
30 personer i kyrkan. Vi hoppas på en snar lösning!

Disco
7 februari i Alvesta församlingshem
Åk F kl 17-18
Åk 1-2 kl 18.30-20
Inträde 50 kr och då ingår en dricka och snacks.
Det finns möjlighet att köpa godis med mera.
Alla intäkter går till skoluniformer till barn i Namibia.
Arr: Tjejgrupp 2

Makarna Arvidssons
stiftelse
Har som ändamål att stödja och uppmuntra:
personer från Alvesta kommun som på grund
av sjukdom, handikapp eller andra svårigheter
är i verkligt behov av bistånd, med företräde
för astma-, allergi- och cancersjuka.
Bifogas: Handlingar som styrker den
sökandes behov.
OBSERVERA! Ansökan om bidrag sänds senast
9 december till: Makarna Arvidssons stiftelse,
c/o Anders Lindow, Lindås
Vislanda församlingshem 1, 342 52 Vislanda

4

JULEVANGELIET
Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning
om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den
första skattskrivningen, och den hölls när Quirinius
var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva
sig, var och en till sin stad. Och Josef, som genom sin
härkomst hörde till Davids hus, begav sig från Nasaret
i Galileen upp till Judeen, till Davids stad Betlehem, för
att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade som väntade sitt barn.
Medan de befann sig där var tiden inne för henne att
föda, och hon födde sin son, den förstfödde. Hon
lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom
det inte fanns plats för dem inne i härbärget.
I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin
hjord om natten. Då stod Herrens ängel framför dem
och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de greps
av stor förfäran. Men ängeln sade till dem: ”Var inte
rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje
för hela folket. I dag har en frälsare fötts åt er i Davids
stad, han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för
er: ni skall finna ett nyfött barn som är lindat och
ligger i en krubba.” Och plötsligt var där tillsammans
med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud:
”Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han
har utvalt.”
När änglarna hade farit ifrån dem upp till himlen sade
herdarna till varandra: ”Låt oss gå in till Betlehem och
se det som har hänt och som Herren har låtit oss veta.”
De skyndade i väg och fann Maria och Josef och det
nyfödda barnet som låg i krubban. När de hade sett
det, berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det häpnade över vad herdarna sade. Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Och herdarna vände tillbaka och prisade och
lovade Gud för vad de hade fått höra och se: allt var
så som det hade sagts dem.
(Luk 2:1-20)

musik i advent

Adventsbön
av Margareta Melin

"Adventsljusen tänder vi ett efter ett,
en brinnande bön för sanning och rätt.
Det första ska lysa i mig djup härinne,
bevara mitt hjärta och värma mitt sinne.
Det andra ska lysa för alla jag känner,
att alla får plats och kan leva som vänner.
Det tredje ska lysa för alla som lider, som
kämpar och drömmer om lyckliga tider.
Det fjärde ska lysa för marken och skogen,
för luft och för hav och vår framtid på jorden.
Adventsljusen tänder vi ett efter ett,
en brinnande bön för sanning och rätt."

”SE, DIN KONUNG KOMMER
TILL DIG!”
Söndag 1 december 1:a advent
kl 18.00 i Hjortsberga kyrka
Adventskonsert med Kyrkokören,
Musik och Drama, Johan och Ulrika
Runesson. Carl Sandberg och Calle
Svensson, orgel. Körledare Maria
Magnusson och Gunilla Erikson.
Elisabet Cárcamo Storm.

Adventsmässa
Söndag 8 december
kl 18.00 i Alvesta kyrka
Sarah Hedlund har sjungit
sedan barnsben, musiken har
alltid berört henne och inget
annat får henne att må så bra.
Elisabet Cárcamo Storm.

”NU LUCIA, LUCIA ÄR HÄR!”
Julkonsert med
Vocal Vibrations
Lördag 7 december kl 18.00
i Hjortsberga kyrka
Till förmån för Musikhjälpen.
Elisabet Cárcamo Storm.

Söndag 15 december 3:e i advent
kl 16.00 i Hjortsberga kyrka
Luciatåg med Himlakören och Musik o
Drama. Efteråt dans kring granen utomhus, varmkorv, kaffe och tomtebesök.
Annesophie Färdigh.
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musik och solister i jul
MARIAGUDSTJÄNST

JULNATTSMÄSSA

Söndag 22 dec kl 11.00 i Alvesta kyrka

Julafton 24/12 kl 23.00
i Lekaryds kyrka

Marie (Mia) Sunesjö har sysslat med sång och musik
i olika sammanhang i många år.
Mia ackompanjeras av Sven Rydgård.

Matilda och Mikael Bremer har
spelat tillsammans och i andra
konstellationer under många år.
På julafton bjuds det på såväl
barockpärlor som välkända
julsånger, på blockflöjter,
sång och klassisk gitarr.

JULNATTSMÄSSA
JULKONSERT ”GOSPELJUL”
Lördag 21/12
kl 18.00 i
Alvesta kyrka
Hjortsberga gospel,
med solister, framför sin glittrande julkonsert Gospeljul,
under ledning av
Johan Wallin.

JULBÖN
Julafton 24/12 kl 17.00
Kvenneberga kapell
Ellen Karlsson är uppvuxen i Sköldsta.
Hon är aktiv som ungdomsledare i
vår församling och går nu första året
på estetiska programmet (musik)
på Katedralskolan i Växjö.

JULNATTSMÄSSA
Julafton 24/12 kl 23.00 i Alvesta kyrka
The Oaks är en duo från Växjö bestående av
Katarina och Wincent Ek. Duon skivdebuterade 2017
med ”Here we are (in Jesus Country)” och spelar
country, gospel och bluegrass.

Julafton 24/12 kl 23.00
i Hjortsberga kyrka
Kyrkokören sjunger
traditionella
julsånger under
Monika och Malin
ledning av Gunilla Erikson.

JULOTTA
Juldagen 25/12 kl 07.00
i Alvesta kyrka
En tredjedel av syskonen
Lundin bjuder på musik som
sträcker sig från jazz till folkton.
Victor och Miranda (bilden) är
bosatta utanför Älmhult och
Johanna gästar oss från Lund,
men familjen har rötterna i Småland
och musiken i blodet.

JULOTTA
Juldagen 25/12 kl 07.00
i Lekaryds kyrka
Linda Pettersson, uppvuxen i
Sundsvall, är en svensk jazz- och
vissångerska. Hon har jobbat i olika
konstellationer och den lilla, intima
duokonstellationen ligger henne
speciellt varmt om hjärtat.

JULENS SÅNGER OCH PSALMER
Annandag jul 26/12 kl 16.00 i Alvesta kyrka
Ulrica Carlberg och Ulrika Runesson har sjungit tillsammans i tio år. Numera är de en trio tillsammans med
Johan Runesson på
gitarr. Det har blivit
en tradition att de
spelar julens psalmer
och sånger på annandag jul, där de bjuder
på blandade julfavoriter.
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musik i nyår/trettonhelgen

NYÅRSBÖN
Nyårsafton 31/12 kl 16.00 Alvesta kyrka
Sångerskan AnnaKarin Ranelf och pianisten
Kerstin Jansson bjuder in till en stämningsfull
musikalisk högtid i årets ”Nyårskarameller”.
Musik av Stenhammar, Piaf och Puccini blandas
med sprakande inslag från musikalernas värld
och även en stunds andakt i Malottes ”Fader Vår”.

GEMENSAM
GUDSTJÄNST
Nyårsdagen 1/1 kl 14.00
i Equmeniakyrkan, Alvesta
Lisa Petersson från Växjö är
utbildad på Musikhögskolan i
Malmö och jobbar idag på
Kulturskolan som sångpedagog. Hon har medverkat i
uppsättningar med bland annat Linneateatern och Ystadoperan och sjunger gärna klassiskt och musikal.

LJUSGUDSTJÄNST

Trettondag jul 6/1 kl 18.00
i Kvenneberga kapell
Vilma Kvennefeldt som medverkar
som solist kommer från Uråsa
och ägnar fritiden åt fotboll
och sång.

7

julkorsord
BI L D: P I X A BA Y . COM

ETT LITET BARN
AV ...... HUS

BLEV
BORTGLÖMD

FÖRRÄDERI

FÅGEL
LEDER
TILL
FLYGPLAN

STOREBROR
TILL
MOSES

BEHÖVER
INTE
FULLLÄRD
TUMLARE

SJUNGER PÅ
JULOTTAN I
LEKARYDS K:A
HÅLLFAST

SITTER
BRA
VID SEINE
BÅTBYGGARE
SMÄRTA
FRÅN
MITTEN

BLI MEDVETEN
UPPSYN
HÄLSOVÅDLIGA
TAR
MARK

116
BLODSUGARE
VISA
GLÄDJE

KREATIV
ROLL

ORM

21 DEC KL 18.00
I ALVESTA K:A

BATTERI

HAR PÅ
HÄRLIG
KÄNN
UTAN
ÄR
JORDEN KOSTNAD FÖRORDNING

MYCKET
MAGER

ULLMAN

DÅLIG
VANA

HÖGLJUTT
VÄDER

ÄR
ÄTTEN
RIBBING

PRONOMEN
MÄKTIG
SJÖN
SOM FÖRSVANN

FÖRST I
TROLLFORMEL
SLÄKT I
ANDRA
LED

OLÄGEN- INGEN
GLÖMD
HET

TIDEVARV
SKRIDA
TILL
VERKET
GAMMAT

BLYG
BLOMMA
ELÄNDE
LIVSMEDEL
SAKNAR
UTBRÄND

VI D
MINUSGRADER
VRÅLA

LJUS I
PSALM 116
VANKELMOD
DJURLÄTE

BIFALL I
MADRID

CIRKELFORM

PAPPER

FLORSTUNN

KALCEDON
TA BORT
BEN
FRAMTVINGA

SJÖSJUKA
SJÖMÄN

EN AV TRE GÅVOR
SOM FÖRKNIPPAS
MED JULEN
AVLÄNGRE V I KANDE
FRAM
PÅ TAND

FÖRST I
PERSONNUMMER

MED
EMBLA

DÄR
FINNS
SOCKERTOPPEN

GÄLLT
LÄTE

DRA UPP
TEMPOT
PENSIONSPOÄNG

GULLIG
VART
FJÄRDE
ÅR

OLE
DOLE
DOFF
STAD I
JAPAN

HAR
TIDEN
FÖR SIG

TIDIG
SAMLING

EN
FRÅGA
OM TID

MÅLLÖS
SKARP

DILL
ÄR EN

SMAKAR HÄRMBRA
APA

SES PÅ
HÖG HÖJD

GER
INGEN
VINST

AV
SAMMA
SORT

AV
ROTTERDAM
KLÄTTERHJÄLP

SYNS I
SEINFELD
HIMLAKROPP

BARS I
ROM
OSTMASSA

SEGERTECKEN

HÅLLER
IHOP
HUVUDBRY MED
SIFFROR

PASTORATETS
STÖRSTA
KYRKA

VIRDAVALLEN

RÄKNEORD

Namn: ........................................................................................
Adress: .......................................................................................
Postadress: ...............................................................................
E-postadress:...........................................................................
Telefonnummer: ......................................................................
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GÅR PÅ
TORRA
LAND

BESTÄMD
MÄNGD

Lösningen, orden i de rosa rutorna, skickas till:
Alvesta församling, Box 177, 342 22 Alvesta,
eller via e-post: alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se
Vinster: 1:a pris ett presentkort i vår butik på 150 kr.
Andra pris och tredje pris presentkort på 100 kr.
Vinnarna meddelas personligen och på vår hemsida,
där även facit kommer att finnas, i mitten på januari.
Sista tävlingsdag 31 december 2019.

Foto på Lena: Emelie Larsdotter. Övriga bilder privata

Lena vill
beröra med
sitt skapande
Text: Ulla Sigfridsson

Har du någon gång funderat över vem som gör de
fina skyltningarna i Kyrkan Mitt i Byns skyltfönster.
Nu kan du sluta undra för här presenterar vi Lena
Sigfridsson, multikonstnär som driver företag inom
mat och inredning.
Alvesta församling har sedan två år mötesplatsen Kyrkan
Mitt i Byn på Storgatan i Alvesta och där finns ett stort
skyltfönster. Lena är den som skyltar om efter säsong och
ser till att alla som går förbi får en fin information om
verksamheten.
Under 25 år ägde och drev Lena en reklambyrå i Växjö där
bland annat Ica centralt var en stor kund. Lenas roll, förutom att leda verksamheten med sex anställda tillsammans
med sin kompanjon, var att ta fram idéér i olika projekt.
Kreativitet och driv är något som lyser igenom allt som
Lena gör. Det syns inte utanpå, som person är hon ganska
lågmäld och enkel. Men i konsten fullkomligt sprakar det
av färg. Hon har målat, tecknat, skulpterat och skapat
ända sen barnsben.
– Jag vill förmedla energi, ge avtryck och beröra med min
konst. Det är viktigt för mig att våga testa och prova, jag
vill inte stå still, jag vill växa! Som ung pejlade jag ofta in
vad andra tänkte och tyckte och försökte passa in. Idag gör
jag det jag själv vill. Känner mig stabil och vågar göra min
grej. Jag är stark och impulsiv, som person.
Lena säger att hon aldrig ser ett misslyckande som ett nederlag.
– Jag tänker att jag försökte i alla fall. Förmodligen lär jag
mig något av det som hände men när jag har utvärderat
går jag vidare.
Konsten är både ett arbete och ett fritidsintresse. Lena har
jobbat inom inredningsbranschen i 15 år som anställd,
men sedan ett par år tillbaka arbetar hon bara i sitt eget
företag.
– När jag jobbar med skyltning åt en kund är det viktigt
för mig att bygga upp ett förtroende med kunden så vi lär
känna varandra så att jag förstår vad som är viktigt för dem
att visa fram. En skyltning är ett sätt att kommunicera
med människor och det är viktigt att lyssna på kunden.

Idéer får jag från olika håll: från kundens önskemål, mina
egna idéer, från internet och böcker. Budgeten som kunden
har för skyltningen spelar också in förstås. Jag försöker att
välja sådant som inte bara är modernt just nu och att det
ska tilltala många olika åldrar.

Ibland har Lena mött fördomar om sin person.
– Inte alla kan acceptera att jag faktiskt kan mer än de tror.
Jag blir ganska trött på att bli förminskad på grund av mitt
yttre. Just nu håller jag på och bygger om hemma i mitt
vardagsrum. Jag har tagit fram ritningarna till ett podie
och bygger tillsammans med en snickare. Man kan det
mesta som man vill göra. Jag brukar säga: strunta i vad
folk tycker. Tänk inte – bara gör!
Så här i juletid har hon fullt upp med att producera
praliner och annat gott till julmarknaderna som hon
är ute och säljer på. I år blir det Smålands museum
den 30 nov-1 dec och Bergkvara den 13-15 dec.
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besökare berättar om barndomens jular

Julen för
länge sedan
Text och bilder: Ulla Sigfridsson

Det är fredagseftermiddag i Kyrkan Mitt i Byn
och som vanligt har det samlats ganska många
människor där för att prata och dricka kaffe.
Idag råkar det vara Kanelbullens dag, så då blir
det extra god fika. Dagens samtalsämne, i den
ena soffhörnan, handlar om barndomens jular.

Monika firade alltid julen hemma med sina föräldrar och
tre syskon. Då fick de äta godis, vilket inte var så vanligt
annars. Monikas mamma hade gjort ischoklad, knäck och
chokladdoppade russin.
– Vi hade ingen bil, så vi kunde inte hälsa på andra.
Mamma läste alltid julevangeliet, vi spelade sällskapsspel
och glädjen var stor när vi sedan fick våra julklappar.

De flesta som berättar har nått över pensionsålder och
minns sina jular som ganska lugna, men festliga. Inget
överdåd av julklappar utan mer sådant man behövde,
hellre än önskade sig.

I vuxen ålder blev det till att kompromissa lite, berättar
Monika. Traditionerna från hennes familj och hennes
mans familj skilde sig åt en del. Spira eller stjärna i toppen
av julgranen? Rödkål eller brunkål? Små saker men ändå
så viktiga att komma överens om.

Charlotte föddes i Bayern i södra Tyskland och hennes
familj var den enda som inte var katolsk i hela byn. Hon
fick börja jobba redan när
hon var fem år, det var tuffa
tider under andra världskriget. Varje kväll bar hon
foder till djuren, även på julafton. Några julklappar blev
det, men mest strumpor och
annat som behövdes. Glädjen var stor när hon fick vara
ängel i kyrkan och sjunga,
berättar Charlotte och
Charlotte
hennes ögon lyser.

Ingvar är född på en bondgård och där fanns alltid
uppgifter att utföra, som exempelvis att mjölka kor för
hand. Precis som Christer så åkte Ingvars familj med släde
till julottan. Det godaste på julbordet var julskinkan, och
grisen var förstås uppfödd på gården.
– Jag var med när de slaktade och fick hålla grisen i svansen. Den skrek väldigt mycket, berättar Ingvar.

Christer och hans familj åkte häst och släde i till julottan
i Rydaholm. Redan klockan 5 började gudstjänsten så det
blev till att stiga upp tidigt ur sängen, berättar han.
Sven-Olof och Ingvar
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Sällsamheter
Sven-Olof är yngst i en barnaskara på åtta barn.
– Det var drygt att vänta på julafton, vi började inte fira
jul förrän alla var samlade. En av mina bröder arbetade
som biträde i en handelsbod och jobbade ända till klockan
17 på julafton och sen skulle han cykla en bra bit innan
han var hemma. Men när alla var samlade då blev det en
riktig familjefest, berättar Sven-Olof.

När höstmörkret och snålblåsten kyler våra
sinnen, behövs ljus för oss nordbor. Vi närmar
oss julen och då vill vi ha glimtar av den kommande glädjen. I advent tänds adventsljusen
och numera också elektriska ljusstakar och
ljusslingor. Utomhus får fåglar och smådjur
mat och ljus i träden.

I julklappspaketen låg stickade strumpor och på julbordet
fanns bland annat grönkål och vitkål och sylta av grishuvud. Att göra sylta lärde jag tidigt mina barn att göra,
säger Sven-Olof.

Detta är något speciellt för oss här i Norden.
Vi trotsar mörkret och försöker skapa en ljusare
värld. I andra länder ljussätter man ibland sina
bostadshus – i USA har detta närmast formen
av tävling. Numera kan detta fenomen även
dyka upp i våra villakvarter.

Det fanns ingen möjlighet för familjen att ta sig till julottan,
men som vuxen har Sven-Olof tagit upp den traditionen.

Kauko och Inger

I Finland, där Kauko föddes, firar man jul ungefär som i
Sverige. Efter kriget fanns det inte utrymme för så många
julklappar utan det blev stickade kläder och filttofflor och
inga leksaker i paketen. Jultomten kom förstås på besök,
och Kauko har med sig en teckning som han ritade när
han var sju år, som han visar för de andra i gruppen.
– Det kändes alltid så festligt, men vi hade inte så stor
förväntan, utan var nöjda med hur det var, berättar Kauko.
Hemma hos Inger var det också många som firade jul
tillsammans. Mamma, pappa, sju syskon och moster och
morbror. Den bästa presenten var en docka som Inger
fortfarande har kvar.
– Vi sjöng alltid mycket när det var jul, och så gick vi i
julottan som började klockan 5 det ena året och klockan 7
det andra. Det var så roligt att se alla hästar och slädar som
kom från olika håll till Lekaryds kyrka, berättar Inger.

Våra traditioner är sällan inhemska
Däremot ser man inte ofta julstjärnor i våra
grannländer. Traditionen att hänga upp en
stjärna i fönstret till jul är ursprungligen tillkommen i Tyskland på 1800-talet. Julstjärnan
symboliserar förstås Betlehemsstjärnan som
vägledde de vise männen. Den ursprungliga
stjärnan var rund och hade strålar åt alla håll.
Denna mångstrålestjärna, Herrnhuterstjärna
kallad, var dyr. Den fick först, när en enklare,
sjustrålig stjärna i papp och med elektrisk ljus
började tillverkas, spridning i Sverige. Som
vanligt togs seden först upp i Stockholm och
större städer. Under 50-talet, när en hopfällbar och billig stjärna såldes av våra lanthandlare, kom julstjärnan att stråla i vanliga hem.
Vår nuvarande julstjärna har bytt namn och
kallas adventsstjärna. Den kan också vara av
mässing eller vitmetall sedan något årtionde.
Den gulröda adventsstjärnan med stansade
hål och 25 watts glödlampa och den elektriska
ljusstaken, tillhör det, som allt annat, kommit
utifrån och blivit en viktig del vårt svenska
kulturarv.

Alla runt bordet är överens om att julfirande har blivit
mer stressigt och att det är för många julklappar numera.
De funderar på om barnen verkligen uppskattar allt de får.
– Det är viktigt att kunna koppla av så att julen blir harmonisk för alla, sammanfattar Kauko.
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Gruppstarter/vuxna

nystart i våra grupper!
Här ser du våra grupper våren 2020. Ta en titt, här finns något för alla!
Samtalsgruppen kaffetåren Start 20 januari
Måndagar - varannan vecka kl 10.30-12.00
Kyrkan Mitt i Byn
Kaffetåren är en samtalsgrupp med god gemenskap,
intressanta samtal och många härliga diskussioner. Vi inleder
varje träff med en kort andakt, därefter fikar vi med medtaget kaffebröd. I kaffetåren läser vi också ur en bok som
heter Tradition och liv. I denna samtalsgrupp har vi valt att
lägga 20 kr/ person vid varje tillfälle som vi träffas. Insamlingen går till något välgörande ändamål inom kyrkan som
vi gemensamt beslutar om. Ledare: Malin Hjertquist.

kyrkokören Start 20 januari
Måndagar kl 18.30-20.00 Hjortsberga församlingshem, jämna veckor, Alvesta församlingshem,
udda veckor
Kom och sjung med oss i Kyrkokören! Vi sjunger en blandning av olika musikstilar, från Mozart till moderna nyskrivna
sånger. Du behöver inte kunna läsa noter. Vi deltar cirka fyra
gånger per termin i någon av församlingens gudstjänster.
Välkommen att prova på! Ledare: Gunilla Erikson.

tisdagsgemenskapen Start 21 januari
Tisdagar varannan vecka kl 14-16
Hjortsberga församlingshem
Tisdagsgemenskapen i Hjortsberga är en samtalsgrupp
om livets små och stora frågor, fika och många skratt.

hjortsberga gospel Start 21 januari
Tisdagar kl 19.00-20.30, Alvesta församlingshem

VI ERBJUDER ÄVEN:
födelsedagsfest Fyra gånger om året bjuder
Alvesta församlingtill födelsedagsfest. Då välkomnar
vi alla som det kvartalet fyller 70, 75, 80, 85, 90 och
där över, med en personlig inbjudan. Under högtidliga former bjuder vi på landgång, kaffe och tårta
och underhållning. Personlig inbjudan sänds ut inför
varje tillfälle.

födelsedagsuppvaktning För dem som önskar,
uppvaktar vi med blomma och ett besök när man
fyller 90 år eller mer. Ansvarig: Malin Hjertquist

de äldres dag Firas i Hjortsberga en gång
under året.

Själavårdssamtal Bokas direkt med en av våra
präster eller någon i diakonala teamet (se kontaktuppgifter på sidan 15). Samtalen omfattas av
tystnadsplikten.
leva vidare Du som förlorat din livskamrat inbjuds
till våra Leva Vidare-grupper. Vi träffas i Alvesta församlingshem och samtalar utifrån erfarenheter
av att mista sin livskamrat. Vi delar en stund i livet,
pratar, dricker kaffe och äter lunch tillsammans.
Samtalen leds av: Malin Hjertquist, diakoniassistent.

Gospel är musik fylld av glädje, känsla och inlevelse. Kören
sjunger både i församlingens gudstjänster och i andra sammanhang. Vill du vara med? Kontakta körledaren Johan Wallin
tel 070-4413788 eller via epost johwal170@gmail.com

lunch med gud Start 15 januari
Onsdagar, kl 12.30–15.00 Obs! Udda veckor
Alvesta församlingshem, Lilla salen
Visst är det härligt att få dela en måltid tillsammans och
samtidigt få prata om livet och tron? Lunch med Gud är en
samtalsgrupp där vi utifrån en bok diskuterar kring livets
samtalsämnen. Vi delar en måltid, 20 kr. Anmälan görs till
Helena. Välkomna! Ledare: Helena Kronstrand

gubbröra för daglediga män Start 16 januari
Torsdagar kl 13.30-15.00 Obs! Udda veckor
Alvesta församlingshem
En träff för pensionerade män som vill samtala om livet
här och nu och inspireras av andra i en glad stund.
Ledare: Markus Stenkilsson
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Annesophie Färdigh 0472-17798, mobil 072-501 32 10
Christina Elmersson 0472- 177 78, mobil 072-744 77 33
Gunilla Erikson 0472-17774, mobil 070-242 66 56
Helena Kronstrand 0472-17776, mobil 070-626 93 45
Markus Stenkilsson 0472-177 82, mobil 070-230 45 19
Malin Hjertquist 0472-177 80, mobil 076-774 03 87
Maria Magnusson 0472-177 88, mobil 070-248 87 71
Mia Claesson 0472-177 75, mobil 070-247 95 79
(tjänstledig t o m 31 jan -20)

Gruppstarter vecka 3/barn och ungdom

babycafé För dig med barn som är 0-1 år. Att uppleva
musik, rytm och rörelse ger sinnesupplevelser och blir
näring för hjärnan som är nödvändig för utvecklingen.
Detta är vad vi gör tillsammans med nyblivna föräldrar
och bebisar på Babycaféet. Ledare: Christina Elmersson

små & stora För dig som är hemma på dagarna med
barn, från 0 år och uppåt. Här är en grupp som hela familjen
är välkommen till. Vi träffas, umgås, fikar och diskuterar
det som är viktigt för oss. Ledare: Christina Elmersson
himlakul En klassiker för våra 4-5 åringar. Vi berättar,
dramatiserar, sjunger, leker och pysslar med olika material.
Ledare: Maria Magnusson och Maja Jonsson

mini-maxi-megaliv Är för dig som är 6-11 år och som
vill vara med i en grupp med god sammanhållning, bra värderingar och mycket skratt och bus! I våra ”liv”-grupper pratar
vi mycket om livet. Vad som är rätt/fel, svårt/lätt, kul/ledsamt, ja alltsom hör livet till. Mini 6-7 år, Maxi 8-9 år,
Mega 10-11 år. Ledare: Christina Elmersson,
Markus Stenkilsson, Christina Arvidsson, Irene Niemi,
Malin Wiklund och Nikita Karlsson
himlakören Här får alla barn från förskoleklass och uppåt,
som tycker om att sjunga, vara med. Vi sjunger både lugna
och svängiga låtar i olika stilar och tränar på att framträda
inför publik. Vi jobbar med rösten på olika sätt genom
sång- och röstövningar. Himlakören medverkar bl a i
familjegudstjänsten Himlaliv. Ledare: Maria Magnusson
och Gunilla Erikson.
musik & drama För dig mellan 9 och 13 år som gillar att
sjunga och spela teater. Vi har alltid en musikal på gång som
vi framför i någon av våra kyrkor. Den kan handla om julen,
påsken eller kanske om vänskap. I MoD får du känna dig
modig och pröva på hur det känns att stå på scen!
Ledare: Maria Magnusson och Gunilla Erikson

ungdomsledargruppen Som ungdomsledare hjälper
du till i konfirmandgrupperna, men har också egna träffar vid
sidan om. Du går tre steg under tre år. Ledare: Annesophie
Färdigh, Markus Stenkilsson, Helena Kronstrand

killgruppen Killgruppen är ett tvåårsprojekt för killar som
går i årskurs 6 och 7. Killgruppen träffas varje vecka och
hittar på mycket skoj. Fokus lägger vi på sammanhållning
och respekt för varandra. Ledare: Markus Stenkilsson

tjejgruppen Tjejgruppen är ett tvåårsprojekt för tjejer som
går i årskurs 6 och 7. Tjejgruppen är en trygg gemenskap,
därvi pratar om det som är viktigt i livet för tonårstjejer och
där vi poängterar att det är insidan som räknas.
Ledare: Maria Magnusson (år 1),
Helena Kronstrand (år 2).

Schema för våra barngrupper
Måndag

Små och stora OBS! Ny dag!
Maxiliv 		

Tisdag

Babycafé OBS! Ny dag!
Miniliv 		
Tjejgruppen År 2

Onsdag

Små och stora
Megaliv
Himlakören
Musik o Drama
Killgruppen År 1/2
Ungdomsledargruppen
Tjejgruppen År 1

Torsdag

Himlakul
Tjejgruppen År 1

09.30-11.30 KS
14.00-15.30 KS

09.30-11.30 KS
14.00-15.30 KS
15.00-17.00 FHK

13.00-15.00 KS
15.15-16.45 KS
15.30-16.15 FH
16.30-18.00 FH
16.00-18.00 FHV
19.00-21.00 FH
15.15-17.15 FHK

14.30-16.00 KS
15.15-17.15 FHK

FH = Församlingshemmet
KS = Kyrkskolan
FHV = Församlingshemmets vindsvåning
FHK = Församlingshemmets källare

Se kontaktuppgifter på föregående sida!
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Ansvarig utgivare: Elisabet Cárcamo Storm
Tel. 0472-177 86
elisabet.carcamo.storm@svenskakyrkan.se
Redaktör Ulla Sigfridsson
Produktion: Löwex Trycksaker AB

Omslagsfoto: Jonathan Borba
Upplaga: 5100 ex
Tryck: Lindströms Tryckeri, Gemla
Distribution: Point Logistik
Tipsa oss: ulla.sigfridsson@svenskakyrkan.se

Ta kyrkbil

Alla behöver vi någon

Om du inte kan ta dig till kyrkan på
annat sätt kan du boka kyrkbil till
vissa gudstjänster, se information
på gudstjänstsidan. Det kostar inget
att åka kyrkbil. Bokning görs senast
1,5 timme före gudstjänsten direkt
hos Alvesta taxi på tel 19100 och
hållplatserna är:

Någon att tala
med, hemma
eller på sjukhuset. Hjälp till
vårdcentral och
sjukhus, apoteksärenden
eller liknande.
-Hör av dig, vi finns till för dig.

Ica, vid miljöstationen, 88:an,
Rådmannen/Värendsgatan,
Bryggaren, Högåsen,
Hamrarna, korsningen vid Hyllteknik
Odlingsvägen, vid miljöstationen

Diakonala Teamet & Diakonigruppen
Malin Hjertquist tel 17780
Maria Magnusson tel 17788
Markus Stenkilsson tel 17782

När det serveras kyrkkaffe eller
kyrksoppa efter gudstjänsten kan
du boka hemresan antingen direkt
när gudstjänsten slutar eller efter
måltiden.

All personal i Alvesta
församling önskar en riktigt

god jul!

Swisha gärna!
I Alvesta församling erbjuder vi möjlighet
att swisha när man vill lämna kollekt.
Våra swishnummer är:
Alvesta kyrka 123 023 0375
Skogskyrkan 123 170 6639
Lekaryds kyrka 123 371 8442

Hjortsberga kyrka 123 291 8696
Härlövs kyrka 123 465 7110
Kvenneberga kapell 123 664 1849
Kyrkan Mitt i Byn 123 267 8498

Tipsa oss gärna! Mejla till ulla.sigfridsson@svenskakyrkan.se

alvesta församling
kommer ut 25 februari
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www.svenskakyrkan.se/alvesta
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Kyrkskolan/Christina Elmersson 177 78

N
EL

nästa nummer av

Här når du oss:
expedition Mån, tisd, tors, fre kl 10-12
Telefon: 177 70
Kanslist: Cilla Björknert
Besöksadress: Kyrkans hus,
Prästgårdsvägen 6, Alvesta
Postadress: Box 177, 342 22 Alvesta
Bokning av lokaler
177 70
E-post: alvesta.pastorat@svenskakyrkan.se
E-post till anställda:
fornamn.efternamn@svenskakyrkan.se
kyrkoherde
Elisabet Cárcamo Storm
177 86
komminister
Annesophie Färdigh
177 98
kyrkokamrer
Mats Edenvärn
177 73
ekonomiassistent
Lilian Hedstig
177 71
kommunikatör/kanslist
Ulla Sigfridsson
177 85
diakonala teamet
Malin Hjertquist
177 80
Markus Stenkilsson
177 82
Maria Magnusson
177 88
pedagoger
Helena Kronstrand
177 76
Christina Elmersson
177 78
kantorer
Mia Claesson
177 75
(tjänstledig t o m 31 jan -20)
Gunilla Erikson
177 74
arbetsledare kyrkogård
Mikael Hjertquist
177 94
vaktmästare
Skogskyrkogården
177 96
Lekaryds kyrkogård
177 96
Alvesta kyrkogård
177 91
Härlövs kyrkogård
177 91
Hjortsberga kyrkogård
177 95
Kvenneberga kyrkogård
177 95
församlingsvärdar
Louise Peterson
177 93
Linda Ahlberg
177 99

RE

alvesta församling

2017

gudstjänster
SÖN 1 DEC 1 sön i advent
11.00 Musikgudstjänst

Lekaryds kyrka. Kören ”Raise the Roof”
under ledning av David Newkumet.
KYRKBIL. Elisabet Cárcamo Storm.

18.00 Adventskonsert

Hjortsberga kyrka. Kyrkokören, Musik
o Drama, Johan och Ulrika Runesson,
samt orgellever. KYRKBIL.
Elisabet Cárcamo Storm.

17.00 Julbön

Kvenneberga kapell. Ellen Karlsson, sång.
Martin Wikerstål.

23.00 Julnattsmässa

Alvesta kyrka. The Oaks framför musik
från den amerikanska södern.
Annesophie Färdigh.

23.00 Julnattsmässa

Lekaryds kyrka. Matilda och Mikael
Bremer, sång, blockflöjt och gitarr.
Elisabet Cárcamo Storm.

SÖN 19 JAN 2:a e trettondedagen
11.00 Himlabromässan
Alvesta kyrka. Kyrksoppa.
KYRKBIL. Annesophie Färdigh.

18.00 Ro för själen

Härlövs kyrka. Annesophie Färdigh.

TORS 23 JAN
18.00 Sinnesrogudstjänst

Kyrkan Mitt i Byn. Annesophie Färdigh.

23.00 Julnattsmässa

Hjortsberga kyrka. Till förmån för Musikhjälpen. KYRKBIL. Elisabet Cárcamo Storm.

Hjortsberga kyrka. Kyrkokören.
Martin Wikerstål.

SÖN 26 JAN 3:e e trettondedagen
10.00 Himlaliv

SÖN 8 DEC 2 sön i advent
10.00 Himlaliv

ONS 25 DEC Juldagen
07.00 Julotta

18.00 Sjung för Guds skull

LÖR 7 DEC
18.00 Konsert med Vocal Vibrations

Lekaryds kyrka. OBS!
Bibelutdelning till alla 4-åringar.
Elisabet Cárcamo Storm.

Alvesta kyrka. Victor, Miranda och
Johanna Lundin, sång och musik.
KYRKBIL. Annesophie Färdigh.

18.00 Adventsmässa

07.00 Julotta

Alvesta kyrka. Sarah Hedlund, sång.
KYRKBIL. Elisabet Cárcamo Storm.

Lekaryds kyrka. Linda Pettersson, sång.
Elisabet Cárcamo Storm.

TORS 12 DEC
18.00 Sinnesrogudstjänst

TORS 26 DEC Annandag jul
16.00 Julens sånger och psalmer

Kyrkan Mitt i Byn.
Annesophie Färdigh.

SÖN 15 DEC 3 sön i advent
11.00 Himlabromässan

Alvesta kyrka. Runessons sextett.
KYRKBIL. Kyrksoppa.
Annesophie Färdigh.

16.00 Luciatåg

Hjortsberga kyrka. Himlakören och Musik o
Drama. Dans kring granen, varmkorv, kaffe
och tomtebesök. OBS! Utomhus! KYRKBIL.
Annesophie Färdigh.

LÖR 21 DEC
18.00 Julkonsert ”Gospeljul”

med Hjortsberga gospel. Alvesta kyrka.
KYRKBIL. Martin Wikerstål.

SÖN 22 DEC 4 sön i advent
11.00 ”Mariagudstjänst”

- temagudstjänst. Alvesta kyrka.
Mia Sunesjö och Sven Rydgård,
sång och musik. Efteråt enkelt
julbord i församlingshemmet.
KYRKBIL. Martin Wikerstål.

TIS 24 DEC Julafton
10.00 Krubbgudstjänst

Alvesta kyrka. Christina Elmersson
och Johan Runesson. KYRKBIL.
Annesophie Färdigh.

11.00 Krubbgudstjänst

Lekaryds kyrka. Maria Magnusson och
Elisabet Cárcamo Storm med familjer
medverkar. Elisabet Cárcamo Storm.

Lekaryds kyrka. OBS!
Bibelutdelning till alla 4-åringar.
Elisabet Cárcamo Storm.

Kvenneberga kapell. Kyrkokören.
KYRKBIL. Elisabet Cárcamo Storm.

SÖN 2 FEB Kyndelsmässodagen
11.00 Himlabromässan

Alvesta kyrka. Kyrksoppa. KYRKBIL.
Martin Wikerstål.

18.00 Ro för själen

Lekaryds kyrka. Martin Wikerstål.

Alvesta kyrka. Ulrika Runesson, Ulrica
Carlberg och Johan Runesson, sång och
musik. KYRKBIL. Martin Wikerstål.

TORS 6 FEB
18.00 Sinnesrogudstjänst

SÖN 29 DEC Sön e jul
11.00 Rastplats

SÖN 9 FEB Septuagesima
10.00 Himlaliv

Alvesta kyrka. KYRKBIL.
Annesophie Färdigh.

TIS 31 DEC Nyårsafton
16.00 Nyårsbön

Alvesta kyrka. Musikaliska nyårskarameller
med AnnaKarin Ranelf och Kerstin Jansson,
sång och piano. Martin Wikerstål.

ONS 1 JAN Nyårsdagen
14.00 Gemensam gudstjänst

Alvesta församling och Equmeniakyrkan,
sammanlyst till Equmeniakyrkan. Obs!
Lisa Petersson, sång. Kaffe och nyårstårta.
Violet Andersson.

SÖN 5 JAN Sön e nyår
11.00 Rastplats

Alvesta kyrka. KYRKBIL.
Elisabet Cárcamo Storm.

MÅN 6 JAN Trettondedag jul
18.00 Ljusgudstjänst

Kvenneberga kapell.
Vilma Kvennefeldt, sång. KYRKBIL.
Elisabet Cárcamo Storm.

SÖN 12 JAN 1:a e trettondedagen
18.00 Rastplats
Lekaryds kyrka. KYRKBIL.
Martin Wikerstål.

Med reservation för ändringar. För mer information se www.svenskakyrkan.se/alvesta.

Kyrkan Mitt i Byn. Annesophie Färdigh.

Lekaryds kyrka. Miniliv medverkar.
Elisabet Cárcamo Storm.

18.00 Ro för själen

Härlövs kyrka. KYRKBIL.
Elisabet Cárcamo Storm.

SÖN 16 FEB Sexagesima
11.00 Sjung för Guds skull

Hjortsberga kyrka. De äldres dag.
Kören Harmoni. Lunch i församlingshemmet. KYRKBIL. Annesophie Färdigh.

TORS 20 FEB
18.00 Sinnesrogudstjänst

Kyrkan Mitt i Byn. Annesophie Färdigh.

SÖN 23 FEB Fastlagssöndagen
10.00 Himlaliv

Lekaryds kyrka. Elisabet Cárcamo Storm.

18.00 Ro för själen

Kvenneberga kapell.
KYRKBIL. Elisabet Cárcamo Storm.
Rastplats - mässan som ger kraft
Ro för själen - en stilla gudstjänst
Sjung för Guds skull - en lovsångsgudstjänst
Himlabromässan- mässan vi delar gemenskap
Himlaliv - familjegudstjänst för alla åldrar

Adventsbetraktelse
Så här på årets sista dagar kommer den beställda almanackan för det nya året.
Jag vet inte vad det är, men jag tycker det är så speciellt. Den gamla är full
med allt som har hänt, allt jag inte fick glömma, möten, kalas, roliga och mindre
roliga saker. Den är lite sliten och ganska smutsig.
Den nya, den är rak, ren, fräsch och tom. Där finns blanka sidor och tomma
rader som väntar på att fyllas med innehåll. Fyllas med liv. För mig är det en
slags lyckokänsla. Att i lugn och ro fylla i mitt schema, det som jag redan nu
vet skall hända 2020. Min semester, födelsedagar och annat.
Jag vet inte vad det nya året har med sig. Jag har ingen aning om vilka glädjeämnen och vilka sorger som jag kommer möta under 2020. Men jag känner
en slags förväntan. Det är spännande med blanka, nya blad.

Advent
Nu är vi inne i adventstiden, första advent som är kyrkoårets första dag. Det är
också en slags nystart, med ny årgång (den tredje) med nya texter, men ändå
välkända. Vi väntar, och många av oss längtar efter julen, efter Jesus ankomst.
Jesus som på något sätt föds på nytt år efter år. Texten till första advent är
den om åsnan. Folket lägger mantlar och strör palmblad när Jesus rider in i
Jerusalem, de ropar ”Hosianna i höjden, välsignad är han som kommer ”.
Även på palmsöndagen hör vi denna text om Jesus som rider in på åsnan. Vi
vet att påsken handlar om Jesus tillfångatagande, död och uppståndelse. Det
är alltså samma text vid två helt olika högtider.
Det som varit kommer inte igen, det kommer nytt. Min nya almanacka kan
omöjligtvis bli identisk med min förra. Den kommer att fyllas med annat.
Jesus föds ”på nytt” varje jul, fast inte som förra året. Jesus dör på långfredagen,
men sedan blir det något helt annat, ett nytt liv, ett nytt tillstånd och vi får
ett fantastiskt löfte om evigt liv!

Möta Jesus
Det som är så spännande är att jag får vara med och möta Jesus i allt detta
och jag får också vara med att fylla i min egen almanacka. Det är mitt liv!
Jag får själv skriva in härliga roliga saker, ibland också svåra. Vi kan inte styra
allt, men mycket. Jag ska försöka fylla min nya almanacka med positiva saker,
glädje, umgänge, träning, familjen och mycket annat. Jag önskar dig ett fint
nytt kyrkoår, med önskan en välsignad adventstid med lagom mycket
adventsstök.
Gud välsigne dig!
Annesophie Färdigh

