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Julhälsning   
från kyrkorna  
i Lekeryd 2018

Allianskyrkan Svenstorp s 9
Missionskyrkorna i  
Lekeryd & Svarttorp s 5 & 6
Pingstkyrkan Lekeryd s 7
Saron & Lyktan i Ryd s 9
Svenska kyrkan s 3

Foto: Sandra Gadd

Varmt välkommen till oss!

Samhällsinformation
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Söndag 30 december
Söndagen efter Jul -Guds barn

11	 Högmässa	i	Lekeryd.	Ulf	Svensson.

Måndagen den 31 december
Nyårsafton

17	 Nyårsgudstjänst	i	Allianskyrkan		
Svenstorp,	Ulf	Svensson.	

Januari 2019
Tisdagen den 1 januari 2019

Nyårsdagen -I Jesu namn
16	Högmässa	i	Lekeryds	kyrka.	Henrik	Jonason.

Söndag 6 januari 2019
Trettondagen -Guds härlighet i Kristus

16	Ljusgudstjänst	i	Järsnäs	kyrka.	Svarttorp-Järsnäskören	
Henrik	Jonason.	
Grötfest.

Söndag 13 januari 2019
Första söndagen efter trettondagen  
-Jesu dop

11	 Kyrkoherdemottagning	av	Ulf	Svensson	i	Svarttorps	
kyrka.	Biskop	Fredrik	Modéus.	Ulf	Svensson,		
Henrik	Jonason.	Kyrkokörerna.	Eftersits	i	församlings-
gården	i	Svarttorp.

	 Inledning	på	ekumeniska	böneveckan	13-19	januari,		
se	separat	annons!

Söndag 20 januari
Andra söndagen efter trettondagen  
-Livets källa

11	 Gudstjänst	i	Lekeryds	kyrka	med	söndagskola.		
HimlaGott.	Henrik	Jonason.

Söndag 27 januari
Tredje söndagen efter trettondagen  
-Jesus skapar tro

11	 Högmässa	i	Järsnäs	kyrka.	Ulf	Svensson.

Söndag 3 februari
Kyndelsmässodagen -Uppenbarelsens ljus

15	Dopfest	med	familjegudstjänst	i	Lekeryds	kyrka.		
Utdelande	av	dopänglar.	Glassfest.	Barnkörer.	Henrik	
Jonason.

Onsdag 6 februari
14	Musikalisk	Trivselträff	i	Lekeryds	församlingshem.		

För	mer	info,	ring	Suzanne	036-858	89.
Med	reservation	för	eventuella	ändringar.		
Se	annons	i	Jönköpingsposten	eller	vår	hemsida	www.svenskakyrkan.
se/lekeryd	alternativt	facebook.
Kontakt:	036-858	80

Ingredienser
	 	 100	g	ljus	mjölkchoklad
	 	 100	g	mörk	choklad	(70	%)
	 	 1	msk	smör
	 	 1/2	burk,	söt	kondenserad	mjölk	(à	397	g)
	 	 1	tsk	vaniljsocker
	 	 1	dl	turkisk	peppar
Hacka	chokladen	och	lägg	i	en	skål,	smält	den	tillsammans	
med	smör	och	kondenserad	mjölk	i	ett	vattenbad.	Ta	av	från	
värmen,	låt	svalna	något	och	rör	sedan	i	vaniljsocker.	

Hacka	eller	mortla	turkisk	peppar.	Vänd	ner	2/3	i	smeten.	

Bred	ut	smeten	i	en	folieform,	ca	10x15	cm,	klädd	med	bak-
plåtspapper	(för	20	bitar).	Strö	över	resten	av	den	turkiska	
pepparn.	

Låt	stelna	i	kyl	minst	2	timmar.	Skär	upp	med	vass	kniv.	

Varsågod och njut!

Foto: Ew
a Alm

qvkist/Ikon
Morgonbön
Varje	fredag	kl	08.45 
har vi en enkel morgonbön i Lekeryds kyrkas sakristia.  
Där har vi möjlighet för ljuständning, bön och musik tillsammans. 
Varmt välkommen! Foto: Royne Mercurio/Ikon

morgonmässa
Onsdagar 09.00 jämna veckor;  
dvs 28/11, 12/12, 9/1, 23/1 
har vi en enkel morgonmässa i Lekeryds kyrkas  
sakristia. Där har vi möjlighet för nattvard,  
ljuständning, bön och musik tillsammans.  
Varmt välkommen!

Foto: Albin Hillert/Ikon

December 2018
Söndag 2 december

1	Advent	—Ett	nådens	år
11 Gudstjänst i Svarttorp.  

Välkomnande av vår nye 
kyrkoherde Ulf Svensson.  
Lekerydskören,		
Svarttorp-Järnäs	Kyrkokör.		
Trumpet	Hans	Wiklund.	
Henrik	Jonason.		Konfirmander.		Adventskaffe.

Onsdag 5 december
19 Ekumenisk bön i Lyktan, Ryd.

Söndag 9 december  
2	söndagen	i	Adventstiden	-Guds rike är nära

11 Mässa i Järsnäs kyrka.  
Ulf	Svensson.

16	”I	väntan	på	julen”	julkonsert.	Barngruppsavslutning	i	
Lekeryds	kyrka	och	församlingshem.		
Ulf	Svensson.

Söndag 16 december
3	söndagen	i	Adventstiden		 	
-Bana väg för Herren

11	 Mässa	i	Lekeryds	kyrka.	
Henrik	Jonason.

18	Julkonsert	i	Svarttorps	kyrka.	Kyrkokörerna.		
Solister	och	musiker.	
Henrik	Jonason

Ondsdag 19 december 
19	Ekumenisk	bibelkväll	i	Svarttorps	Missionskyrka.

Söndag 23 december
4	söndagen	i	Adventstiden	 	
-Herrens moder

11	 Gudstjänst	i	Lekeryd	med	krubb-byggande	och	sön-
dagskoleavslutning	med	HimlaGott.	Henrik	Jonason.

Måndag 24 december
Julafton -Inför Jesu födelse

11	 Samling	vid	krubban	i	Järsnäs	kyrka.	
Henrik	Jonason

12	 Julgudstjänst	på	Solgården.		
Ulf	Svensson.

23	Midnattsmässa	i	Lekeryds	kyrka.	
Henrik	Jonason.	Lekerydskören.

Tisdag 25 december
Juldagen -Inkarnationens mysterium.  
  (Att Gud blev människa)

7	Julotta	i	Järsnäs	kyrka.	Ulf	Svensson.

Onsdag 26 december
Annandag jul -Martyrerna

16	Julens	sånger	i	Svarttorps	kyrka.	Susanna	Moberg,	sång
och	Andreas	Nordanstig,	gitarr.	Ulf	Svensson.

Svarttorps kyrka
16	december	kl	18

Lekerydskören 
Svarttorp-Järsnäskören 
Solister & musiker

Varmt välkommen!

Här kan du läsa våra kyrkors program för adventstiden fram till Kyndelsmässodagen den 4 februari 2019. Vi har 
också betraktelser för Advent, Jul och Nyår. Dessutom delar Roland i Vaktholmen med sig av sina julminnen.

Hoppas Du vill följa med på vandringen med stjärnan till Jesus, så att han kan få bo i ditt hjärta, födas in i ditt liv 
som en vän att lita på och som aldrig överger dig, vad som än händer.

Vi är olika kyrkor, men vi har samma Gud och räddare. Vi har lite olika sätt att uttrycka oss, på samma sätt som vi 
alla hör till mänskligheten, men ändå är något olika. Stjärnan vi följer är dock den samme.

Följ med på vandringen mot ljuset!

Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus!

Från oss alla till er alla: -vi önskar er alla en Välsignad Jul!

Välkommen att läsa Julbladet 2018!

Barn-  
och ungdomsgrupperna
i Svenska kyrkan börjar v 3!  
Varmt välkommen tillbaka!

Ansvarig utgivare: Kh Ulf Svensson
Layout:  Henrik Jonason
Respektive kyrka ansvarar för sitt eget material.

Foto: Alex & Martin-Ikon
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T
itta, han kommer  
ridandes på en Åsna!” 
Detta skulle kunna vara ett utdrag ifrån 
en komikers repertoar, där personen på ett 

finurligt sätt lägger upp en attityd gentemot någon på 
ett oemotståndligt, nästan lite retfullt sätt. 
Nu är det inte det. Det är ett kort utdrag från vad som 
verkligen hände då Jesus red in i Jerusalem. Tiden har 
kommit till första Advent, då Konungen kommer till 
oss. 
Tänk dig in, att du står där vid detta tillfälle då Jesus 
rider in i Jerusalem. Var står du? 
Längst fram och hyllar Jesus tillsammans med lär-
jungarna, eller lite längre bak något tyst men ändå väl 
införstådd i vad som sker. Oavsett var du står så vill 
jag tro, att din tro har fört dig dit. Din tro, som du är 
bärare utav, stor eller liten gör något med oss och de 
val vi ställs inför. 
Du och jag kan mycket väl hela livet leva som en 
distanserad betraktare till Jesus och känna att det är 
ganska gott, men… 
…kanske att det finns mer i paketet om du vågar  
erkänna ägandet av en tro som bär. 
Det är bekvämt att stå på avstånd och betrakta Jesus 
med ”sin tro” i bagaget och inte behöva säga eller för 
den delen göra så mycket. Varken kanske erkänna för 
sig själv eller andra att jag bär på en tro. Varför inte 
börja inse, att anledningen till att du ens står där, må 
hända långt bak, är att du är bärare av en tro. En tro 
som ger dig en extra dimension i ditt liv, men som du 
kanske aldrig velat bekänna. 
Våga stå upp för din tro och att du bär den med 
glädje. Runt omkring i vår värld är det människor som 
skulle göra vad som helst för att kunna bära sin tro 
med sig vart de än går och kunna leva ut sin tro utan 
fara för sina liv. De blir förföljda och dödade för att 
de går till kyrkan, eller att de samlas i hemmen för att 
läsa Bibeln. 
Varsågod att stå var du vill i hyllningen till Jesus, men 
våga oavsett din position ge ett äkta svar på frågan. 
Varför står du här, om någon frågar?
Jag tror att många egentligen skulle vilja, men kanske 
inte alltid vågar säga: 

Fo
to

: M
at

hi
as

 C
ed

er
ho

lm
 /I

ko
n

-Jag tror att Jesus är Messias, Guds Son som kom till 
oss alla!
Låt oss därför stämma in i hyllningen över att Jesus 
kommer ödmjukt ridande på en Åsna. 
Vill du också vara med så välkommen! Göm dig inte 
enbart bland folkmassan utan våga stå för att du ock-
så är bärare av en genuin tro som hjälper dig genom 
livet. 
Du kanske inte än lärt känna honom på djupet, kanske 
att du blivit präglad av allt du fått möta i livet. Kanske 
att du inte kan stämma in i allt som Kyrkan bekänner 
och lär. Det enda du kanske lyckas säga är: 
”Gud, jag fattar inte så mycket längre, men Herre, du 
vet allt. Du vet att jag ändå har dig kär...”
Önskar dig en god fortsättning i adventstiden och 
julen som snart gör sitt intåg, och allt som du ska ta 
dig för. 

Henrik Sveningsson 
Pastor/Lekeryds Missionskyrka  
och Busschaufför

December

Söndagen	den	2	december
1:a	advent
10.00 Gudstjänst.  

Henrik Sveningsson, Kennet Heinevik. 
Adventskören.

Onsdagen	den	5	december
19.00 Ekumenisk bön Lyktan Ryd.

Söndagen	den	9	december
2:a	advent
10.00  Gudstjänst, Söndagsskolans julfest.  

Joakim Moregård.

Torsdagen den 13 december
 19.00 Bibelsamtal och bön.

Lördagen	den	15	december
Scouternas	julbasar
9.00-12.00 Försäljning av julgranar och  

lotterier vid ICA Lekeryd.
18.00 Scouternas  Luciatåg och försäljning.

Söndagen	den	16	december
3:e	advent
10.00 Gudstjänst. Henrik Sveningsson.  

Nattvard.

Onsdagen	den	19	december
19.00 Ekumenisk bibelkväll i Svarttorp.

Söndagen	den	23	december
4:e	advent
10.00 Gudstjänst. Kennet Heinevik. Familjerna 

Josefsson/Svensson.

Tisdagen	den	25	december
Juldagen
16.00 Gudstjänst, Julens sånger.  

Henrik Sveningsson.

Måndagen	den	31	december
Nyårsafton
17.00  Nyårsgudstjänst i Allianskyrkan  

Svenstorp, Ulf Svensson. 

Januari 

Fredagen	den	4	januari
18.00 Församlingens julfest. Styrelsen,  

Kennet Heinevik.

Söndagen	den	6	januari
10.00 Gudstjänst. Kennet Heinevik.  

Amanda Broman.

Söndag	den	13	januari-19	januari.
 Den ekumeniska böneveckan,  

se separat annons.

Söndagen den 20 januari
10.00 Gudstjänst. Henrik Sveningsson.  

Brasset. Nattvard.

Söndagen den 27 januari
10.00	 Gudstjänst	med	Årsmöte.	 

Kennet Heinevik, Henrik Sveningsson. 
Lovsångsteam. Lunch.

Torsdagen den 31 januari
19.00  Bibelsamtal och bön.

Februari

Söndagen	den	3	februari
10.00 Gudstjänst. Lars Isaksson.  

Sångarna. Insamling till Svenska Allians 
Missionen.

Advent

Boka 23-24 februari! 

Bibelhelg med Leif Carlsson – Teol. dr  
och lärare vid Högskolan i Jönköping. 

Tema: Israel och judarna i historien och i bibeln  
och Jesu återkomst. 
Mer information i nästa programblad.

Profeten Sakarja 9:9-10
Ropa ut din glädje, dotter Sion, 
jubla, dotter Jerusalem!  
Se, din konung kommer till dig.  
Rättfärdig är han, seger är honom given. 
I ringhet kommer han, ridande på en åsna,  
på en ung åsnehingst. 
Jag skall förinta alla stridsvagnar i Efraim,  
alla hästar i Jerusalem.  
Krigets vapen skall förintas.  
Han skall förkunna fred för folken,  
och hans välde skall nå från hav till hav,  
från floden till världens ände.
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Pingstkyrkan Lekeryd
Lördag 1 december
16.00 Barnmatiné med Klurige Göran och  

hans kompisar.

Söndag 2 december
10.30 Adventsgudstjänst, Marianne Enell, sångarna,  

kyrkkaffe. Tillsammans med Saron Ryd.

Måndag 3 december
19.00 Mammabön.

Onsdag 5 december
19.00 Ekumenisk bön i Lyktan Ryd.

Torsdag 6 december
19.00 Kraftkällan, bibelläsning och bön.

Söndag 9 december
18.00 Cafékväll, Julens sånger,  

Marianne med vänner.              

Torsdag 13 december
19.00  Kraftkällan, bibelläsning och bön.

Söndag 16 december
10.30  Gudstjänst, Marianne Enell, nattvard.  

Onsdag 19 december
19.00  Ekum.bibelkväll i Missionskyrkan Svarttorp.

Torsdag  20 december
15.15  Sångstund på Solgården.
19.00  Kraftkällan, bibelläsning och bön.                                                                                                          

Tisdag  25 december
   07.00  Julotta, Marianne Enell, sångarna. Julottekaffe.

Onsdag 26 december
Annandagen
 18.00 Inbjudan till Saron Ryd, Marita o Paul Snälls,  

sång av Siv och Marianne.

Måndag 31 december
Nyårsafton 
17.00  Nyårsgudstjänst i Allianskyrkan Svenstorp,  

Ulf Svensson.

Tisdag 1  januari
Nyårsdagen 
18.00  Årets första möte. LP-vänner. Kollekt till LP, fika!

Torsdag 3 januari 
19.00  Kraftkällan, bibelläsning och bön.

Söndag 6 januari
Trettondagen 
10.30 Församlingens årsmöte. Marianne Enell,  

sångarna, nattvard, servering.

Torsdag 10 januari
19.00  Kraftkällan, bibelläsning och bön.

Lördag 12 januari
18.00  Cafékväll, Marianne med vänner.

Söndag 13 januari
11.00  Ekum. Gudstjänst i Lekeryd kyrka.
V.3   Ekum. böneveckan i de olika kyrkorna  

(se separat annons).

Söndag 20 januari
10.00 Bön o lovsångsgudstjänst, Marianne Enell, fortsatt 

bön under dagen.

Torsdag 24 januari
 19.00  Kraftkällan, bibelläsning och bön.

Söndag 27 januari
   10.30  Gudstjänst, Berndt Gardestrand.

Måndag 28 januari
  19.00 Mammabön.

Torsdag 31 januari
  19.00 Hemgrupper.

Söndag 3 februari
  10.30 Gudstjänst, Marianne Enell, sångarna, nattvard.

 
Ekumeniska Råd

kyrkorna i bygden

Lekeryds

Ekumeniska	böneveckan	v3		13-19	januari
Söndag 11.00 Högmässa i Svarttorp.  

  Kyrkoherdemottagning,  
  se Svenska kyrkans program.

Måndag 19.00   Lyktan i Ryd.
Tisdag  19.00   Missionskyrkan i Lekeryd.
Onsdag 19.00   Missionskyrkan i Svarttorp. 
Torsdag 19.00   Pingstkyrkan i Lekeryd. 
Fredag  19.00   Allianskyrkan i Svenstorp. 
Lördag  18.00   Svenska Kyrkan i Lekeryd 

 Varmt välkommen!

Svarttorps Missionskyrka
December
Söndagen den 2 december

1:	a	advent

10.00 Gudstjänst i Lekeryd, 1: a advent.  
Henrik Sveningsson, Kennet Heinevik.  
Adventskören.

Onsdagen den 5 december
19.00 Ekumenisk bön i Lyktan Ryd.

Lördagen den 8 december
18.00 Julbord. Sång och musik med Alexandra  

Engstrand och Mira Svedman.  
Andakt Henrik Sveningsson.

 Anmälan senast 5/12 till Lissi 0705 – 45 34 97 
eller Anita 0730 – 43 00 45.

Onsdagen den 12 december
19.00 Bibel och bön. Pastor.

Söndagen den 16 december
3:e	advent

10.00 Gudstjänst. Kennet Heinevik. Nattvard.

Onsdagen den 19 december
19.00 Ekumenisk bibelkväl.

Måndagen den 31 december
17.00 Nyårsbön i Svenstorp.

Januari
Onsdagen den 2 januari
19.00 Bibel och bön.

Söndagen den 6 januari
19.00 Bön.

Onsdagen den 9 januari
19.00 Bibel och bön. Pastor.

Ekumenisk bönevecka, se separat annons.

Söndagen den 20 januari
10.00 Gudstjänst med Årsmöte. Kennet Heinevik.  

Nattvard. Lunch.

Onsdagen den 23 januari
19.00 Bibel och bön

Söndagen den 27 januari
10.00 Gudstjänst. Lennart Larsson.

Onsdagen den 30 januari
19.00 Bibel och bön. Pastor.

Februari
Söndagen den 3 februari
10.00 Gudstjänst i Lekeryd. Lars Isaksson. Sångarna. 

Insamling till Svenska Alliansmissionen.

19.00 Bön

   Kontakt
Pastor Marianne Enell, tel: 0705-25 13 15.

Josefin Casteryd /Ikon

Matteusevangliet 13:31-34
Han lät dem höra en annan liknelse: "Himmelriket är 
som ett senapskorn som en man sår i sin åker. Det är 
det minsta av alla frön, men när det har växt upp är det 
större än alla örter och blir till ett träd, så att himlens 
fåglar kommer och bygger bo bland grenarna." 
Han använde också en annan liknelse: "Himmelriket 
är som en surdeg som en kvinna arbetar in i tre mått 
mjöl; till slut blir alltsammans syrat." Allt detta sade 
Jesus till folket i liknelser, och han talade enbart i liknel-
ser till dem. 
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”Nu är det jul igen och julen varar än till påska”
Så sjunger vi i en gammal julvisa och det känns som att tiden 
går fortare till jul…för varje år som går. Men det kanske beror 
på att jag själv blivit äldre. Med julen kommer också minnen, 
särskilt från sin egen barndom. En återkommande högtid var 
ju söndagsskolsfesterna i Saron där det var fullsatt med folk. 
Alla barnen satt på estraden vända mot folket, för då fick det 
plats fler besökare. 
Alla barnen, även de minsta, hade varsin vers att läsa natur-
ligtvis helt utantill. Programmet var så väl inövat så att ledaren 
behövde bara nickade till den som stod på tur att läsa.  
Serveringen måste också vara välorganiserad. Alla satt nämli-
gen kvar på sin plats där kaffekoppar langades in i bänkarna 
och brödet var redan lagt i papperspåsar som också skickades 
runt. När festen led mot sitt slut delades en godispåse ut till 
alla barn (som för många var höjdpunkten). Vid denna tid-
punkt hade värmen stigit i lokalen för alla fönster var igenim-
made!!!
För min del blev det så att jag aldrig slutade att gå i söndags-
skolan. Jag har under årens lopp varit med i olika former av 
barnarbete i församlingen. Det finns mycket som hänt som jag 
burit med mig, och som burit mig. En gång då UV-scout var 
nystartat i Järsnäs gamla skola och jag själv var en ung tonår-
ing så avslutade jag samlingen med en andakt och bad en kort 
bön. Då satt en liten kille som var nybilven UV-scout längst 
fram på golvet (alla satt på golvet då) och sa: 
 -Det lilla, var det lönt?
Men kom ihåg att det är, alltid lönt att be, även en liten kort 
bön. 
En tid i början av livet, vill man bli större och äldre…men 
det ändrar sig ganska fort med åren. När jag i min barndom 
var med på min första begravning av en gammal man, så sa 
prästen:
 -”Hans stund på jorden”
Detta kunde jag inte fatta hur man kunde säga så om ett som 
jag såg det då, så långt liv! Livet innehåller ju många händelser, 
av både glädje och sorg men också en stor tacksamhet för allt. 
Tid kan ju upplevas olika lång. Ett av våra barnbarn, som var 
6 år frågade sin mamma: 
 -”Kan minuter vara olika långa?” 
Den känslan kan vi ju alla få, vilken ålder vi än är i. Att just få 
vara med barn innebär många roliga kommentarer. En 9-årig 
flicka som var med på Fredax, sa när jag vann ”Tre i rad” 
följande: 
 -”Det är inte dåligt att vara så smart, 
    för att va så gammal som du.”J

Julminnen från  
Roland i Vaktholmen

Jag fortsätter och gör så än i dag och är med i barnarbetet.
Det ”livar upp gubbe” att vara tillsammans med barn och jag 
upplever det som en stor förmån att få vara med och lära ett 
uppväxande släkte det som jag själv tror på. 10 Guds bud, 
Gyllene Regeln, De olika bibelberättelserna och Guds kärlek 
som är till oss människor. 
När du får detta julbladet i din hand så har många av oss 
öppnat våra skåp och lådor för att ta fram Adventsstakar och 
ljus och vi inser att det är alltid lika svårt att hitta rätt längd 
på sladden, var och hur det brukar stå. Samtidigt inser vi att 
det är svårt att få tid till allt som följer med Advent och Jul, 
till allt det som vi tror måste göras. När julen kommer är vi 
ibland för trötta för att få en God Jul, låt oss därför tänka på 
att inte vår tids teknik, med mobil och surfplattor tar all vår 
tid. 
Vi bör vara tacksamma över det som vi har nära…familj, 
vänner men inte heller glömma andra medmänniskor som 
kanske behöver en uppmuntran i juletid. 
Allt annat som finns runt Julen, får inte skymmas av Julens 
verkliga budskap. Låt Julen få bli en Fridens och Glädjens 
högtid, det är ju Jesu födelsedag. 
”Ty idag har en Frälsare blivit född åt Er i Davids stad, och 
Han är Messias”
God Jul önskar
”Roland i Vaktholmen”
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 Svenstorps Allianskyrka
 
Saron & Lyktan i Ryd
Fredagen 30 november
18.00 Fredax Julfest  

Söndagen 2 december 1a Advent
 10.30 Gudstjänst tillsammans med och i Pingstkyrkan 

Lekeryd	Marianne	Enell	m	fl	

Tisdagen 4 december
14.00	 Dagträff	Janne	Hermansson	Anneberg	

Onsdagen 5 december
19.00 Ekumenisk bön i Lyktan 

Torsdag 6 december 
18.00 Bibelsamtal hos Kristina o Karl-Lennart Johans-

son Evedal 

Söndagen 9 december
10.00 Gudstjänst, Nattvard . M. Enell 

Onsdagen 19 december
19.00 Ekumenisk Bibelkväll i Svarttorps Missionskyrka 

Annandag Jul 26 december
18.00 Sång o musik i Juletid, tillsammans med Pingst-

församlingen och Allianförsamlingen i Svenstorp  
Marita o Paul Snälls och Siw L Marianne E. 

Nyårsafton 31 december
17.00  Ekumenisk Nyårsgudstjänst i Svenstorp. Ulf 

Svensson	m	fl.	

Trettondagsafton 5 januari
10.00	 	Årsmöte	Nattvard		M.	Enell	

Söndagen 13 januari
 11.00 Högmässa med installation av kyrkoherde Ulf  

Svensson i Svarttorps kyrka. Se Svenska kyr-
kans program. Ekumeniska böneveckan inleds, 
se separat annons.

Söndagen 20 januari   
Bönedag i Pingstkyrkan 

Torsdagen 31 januari
18.00 Bibelsamtal hos B och R Gustafsson Vakthol-

men

Fredagen 1 februari
 17.00  Fredax Start 

Tisdagen  5 februari
14.00	 	Dagträff	Alnervik	-	Borneling	fr	Forserum	

Onsdagen 6 februari
19.00  Ekumenisk bön

Lördag  1 december
19.00 Gudstjänst vid Första Advent, Ekblom,  

sång av Sara Falltorp och  
Henrik Albertsson, Servering.

Onsdag 5 december 
19.00 Ekumenisk bön i Lyktan.

Lördag 8 december
18.30 UV-Scouts Luciafest och auktion,  

lotterier mm, servering.

Söndag 9 december
18.00 Samtal och bön.

Söndag 16 december
10.00 Gudstjänst, Ekblom, HHN.

Onsdag 19 december
19.00 Ekumeniskt bibelkväll i  

Svarttorps Missionskyrka.

Söndag 23 december 
18.00 Julbön, Vi läser julens bibeltexter  

och sjunger julens sånger.  
Efteråt glöggservering.

Tisdagen 26 december -Annandagen 
18.00 i Saron Sång och musik i Juletid. 

Paul och Marita Snälls, M. Enell  
och S. Lindén.

Måndag 31 december -Nyårsafton
17.00 Nyårsgudstjänst, Ulf Svensson

Söndagen 13 januari
 11.00 Ekumenisk gudstjänst med nattvard och   

installation av kyrkoherde Ulf  Svensson  
i Svarttorps kyrka.  
Se Svenska kyrkans program.

Ekumeniska böneveckan inleds med denna gudstjänst, 
se separat annons.

Söndag 27 januari
10.00 Församlingens årsmöte 

Svenstorps Alliansförsamling
www.svenstorpsallianskyrka.se
Pastor: Kerstin Ekblom tfn 070-494 99 35

2 Petrusbrevet 1:19-21
Nu kan vi ännu mer lita på profetorden. Dem bör 
ni låta lysa för er som en lampa i ett mörkt rum, 
tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era 
hjärtan. Och framför allt skall ni tänka på att man 
aldrig kan tyda en profetia i skriften på egen hand. 
Ingen profetia har förmedlats genom mänsklig vilja, 
utan drivna av helig ande har människor talat ord 
från Gud.



Årsskifte; är det så mycket att bry sig 
om egentligen, kanske du tänker. En 

kristen tror väl att varje tid är Guds tid, inte 
bara nyår? Ändå är det något högtidligt när ett 
nytt år ska komma, tycker jag. Det betyder ju 
att lämna det gamla och gå över till något nytt. 
En stund av lugn och eftertanke kan passa bra.

Psaltaren 46: 11

Lugn! Besinna att jag är Gud, 
upphöjd över folken, 
upphöjd över jorden.

Detta läste Jesus Kristus för över tvåtusen år 
sedan. Det var Hans Bibel. Vi får vara stilla och 
tänka på vilken stor Gud vi har.  Han visade sig 
för oändligt länge sedan och vill få visa sig för 
dig och mig just nu, i övergången till ett nytt år. 
Det finns ingen annan, som kan ge oss det äkta 
lugnet längst in i våra hjärtan. Det är min tro.

Vi behöver inte uppfylla några stora krav, för 
att få fira nyår med Herren Gud. Nej, det be-
hövs inte någon särskild stämning. Det räcker 
att säga ett enkelt ja till Jesus. Han vill hjälpa 
varje människa att minnas det goda som hänt 
under året. 

Jesus vill också få oss att lämna det som blev 
fel. Nyårstiden passar särskilt bra för detta 
att ta emot förlåtelse och bli av med gammal 
bråte. Jag bytte bostad en gång vid nyår. Åh, 
vad skönt det var att slänga skräp som bara tog 
plats. Ja, ibland finns även gamla misstag kvar 
och hindrar oss på vägen framåt. 

Gud vänder sig i kärlek till varje människa. 
Han kommer med försoning. Låt Honom få 
forma dig och omsluta dig under detta nya år!

Kerstin Ekblom 
Pastor i Svenstorps Alliansförsamling

Gott  
  Nytt  
   År!

Adventskalender
1 Uppmuntra någon!
 Säg eller gör något uppmuntrande till en granne, 

kompis, eller någon du inte känner
2 1:a Advent
 Tänd ett ljus och be för alla barn
3 Trösta!
 Se på dom du möter idag, ser någon ledsen ut? Möt 

dem med ett leende, en kram eller uppmuntrande ord
4 Visa uppskattning!
 Fundera på vilka människor som är viktiga för dig, och 

berätta för någon att du är glad att de finns
5 Säg hej!
 Bestäm dig för att hälsa på alla idag, även de du inte 

känner…
6 Kolla spegeln!
 Tänk att det inte finns någon i hela världen som är pre-

cis som du. DU är unik!
7 Hjälp till!
 Hjälp någon annan med något som du kan
8 Ge bort något!
 Kolla vad du har hemma som du inte behöver, någon  

annan kanske behöver det bättre…
9 2:a Advent
 Tänd ett ljus och be för de som är sjuka
10 Bjud hem!
 Vem kan du bjuda på fika, glögg, en pratstund eller lite 

lek
11 Var tacksam!
 Fundera över allt du har, försök idag att vara extra 

tacksam
12 Säg tack!
 Öva på att säga tack genom att tacka för olika saker 

minst 5 gånger idag
13 Tänd ett ljus!
 Tänk på/be en bön för de som känner att livet är extra 

tungt just nu

14 Räkna dina hårstrån!
 Nej, det är ju omöjligt… Men Gud säger att han känner oss 

så väl att han till och med vet hur många hårstrån i har på 
våra huvuden

15 Gör något kul idag!
 Och ha en riktigt bra dag!
16 Tänd ett ljus 
 och be för någon som har det svårt
17 Dela ett äpple på tvären! 
 (inte från toppen till botten utan på bredden)
 Kolla inuti, där ser det ut som en stjärna! Glöm inte bort att 

för Gud så är du en värdefull stjärna!
18 Gör något för miljön idag!
 Sopsortera, släng skräp du hittar på marken eller något 

annat som är bra för vår jord
19 Öva ditt tålamod!
 Till exempel genom att vänta på din tur, låta någon annan 

gå före eller välja den längsta kön
20 Testa något nytt!
 Gör något du aldrig gjort innan
21 Du är värdefull!
 Skriv ”Du är värdefull” på en lapp och ge lappen  till någon 

du träffar
22 Ge bort en julklapp!
 Slå in en julklapp och lägg på en offentlig plats och skriv  

”Varsågod”
23 4:e Advent
 Tänd ett ljus och tacka för det du är tacksam för 
24 Titta på en julkrubba!
 Jesusbarnet ser alltid så liten ut i julkrubban.  

Men Jesus är inte liten idag, han vill vara med dig överallt 
och alla dagar!

Här presenterar vi en något annorlunda julkalender där du ger mer av din tid och av dig 
själv än vanliga presenter. Varje dag har en uppmaning för något man kan göra för att 
glädja runtomkring sig och kanske du också...

För små & stora

10 11

Evangelisten Lukas1:30-35
Då sade ängeln till henne: "Var inte rädd, Maria, du har funnit 
nåd hos Gud. Du skall bli havande och föda en son, och du 
skall ge honom namnet Jesus. Han skall bli stor och kallas 
den Högstes son. Herren Gud skall ge honom hans fader 
Davids tron, och han skall härska över Jakobs hus för evigt, 
och hans välde skall aldrig ta slut." Maria sade till ängeln: 
"Hur skall detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man." Men 
ängeln svarade henne: "Helig ande skall komma över dig, och 
den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall barnet kallas 
heligt och Guds son.
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 Julklappstips  Pyssla fina tavlor med barnen!

Det	här	behövs:	Ett	tjockare	vitt	papper,	en	ram,		
fingerfärg	eller	liknande,	lim	och	paljetter	eller	pärlor,	
penna,	och	en	frivillig	som	vill	låna	ut	sin	fot	:)

Gör så här:
Måla	barnets(eller	annan	frivilligs)	fot	med	färg,	se	till	
att	det	täcker	ordentligt.	Tryck	foten	mot	pappret.	Tänk	
på	att	avtrycket	behöver	vara	upp	och	ner	om	du	vill	få	
formen	av	en	julgran.	Låt	torka.	Dekorera	med	pärlor	och	
paljetter	och	skriv	ev.	en	hälsning.	Låt	bilden	torka	innan	
du	fäster	den	i	ramen.	Lycka	till!

Evangelisten Lukas 2:1-20
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 Da-
vids 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.

 

 

 

 

 

 

Länssjukhuset Ryhov 
Sjukhuskyrkan finns till för 

patienter, närstående och personal. 
När du önskar att någon lyssnar och 

samtalar om det som är viktigt för dig. 
 

Välkommen att ta kontakt med oss 
Exp. tel. 036-32 28 08 

 Foto: Gustaf Hellsing/IKON


