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Nu är det jul
igen och igen
Återbruk och loppis
Riktning med Roder
När det lider mot jul
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Gud är på
renovering
kan det bli för mycket jul? Luk

ten av lussebullar, ljudet av jul
sånger och granar som ställs ut
på torgen redan i oktober. För
mycket, eller skulle vi kunna låta
julbudskapet skina igenom än
mer när som helst under året.
Gärna hela tiden. Ja, det där att
Gud föds som människa på jor
den och änglarna sjunger om
fred. Fred människor emel
lan och ära till Gud. Ära till Gud!
Ja, tänk om vi la den där hos
Gud, äran, ja, makten och riket
också, så som vi avslutar bönen
Vår Fader, och slutade slåss om
det och i stället koncentrerade
oss på det som skapar fred.

en söndagseftermiddag i okto
ber gick jag runt på Millesgården.
Solen färgade himlen röd, orange
och lila, den fck skulpturerna
att framträda än tydligare. Men
en skulptur saknades. Det fanns
bara en tom sockel och en lapp
med orden ”Gud Fader på
himmelsbåGen är på renoverinG”
Så bra, tänkte jag, där jag stod
i solskenet bland änglar som
spelade instrument eller kliade
myggbett, en eremit under en
tall och människor som håller
om och av varandra.
Ja, inte för att Gud själv behö
ver en renovering. Gud är kär
lek! Men våra bilder av Gud kan
behöva renoveras.
Hur beskriver vi Gud och hur

använder vi Gud? Använder vi
oss av Gud på ett sätt som inte
skapar fred mellan oss utan stäl
ler somliga utanför gemenskap
och kärlek. I en av bibeltexterna
vi läser i advent säger Jesus att
några försöker rycka åt sig him
melriket med våld. De är som
barn som sitter på torget och spe
lar och är arga för att andra barn
inte vill dansa eller sjunga sor
gesånger på det sätt som de vill
att det ska dansas och sjungas.
(Matteusevangliet 11:12–19)
Gud vet att det fnns så många
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sätt att dansa och att vara männ
iska. Gud vet. Så låt oss göra både
Gud och varandra större i att
lyssna till, ge plats för och dela liv
tillsammans med varandra. Det
är därför vi har församlingen. Vi
har Eken, en kyrka, där vi hjälps
åt att renovera våra Gudsbilder
när det behövs, för att låta evang
elium, det glada budskapet, bli
verklighet.

En av Carl Milles
Musicerande
änglar på Millesgården.

kvällen innan mitt besök på
Millesgården sjöng Peter Jöback
för mig, i programmet Så mycket
bättre, och för alla som behöver
höra det, en version av Melissa
Horns sång Falla fritt.

EKENSBERGSKYRKAN
Parkvägen 1
Box 1510, 171 29 Solna

”De vill att jag ska sjunga, men
bara om sitt,
men om jag ska sjunga, ska jag
sjunga fritt.
De vill att jag ska känna för
något
som aldrig känts som mitt,
men ska jag känna, då ska jag
känna fritt.
De vill att jag ska älska på ett
sätt som inte är mitt,
men ska jag älska, då ska jag
älska fritt.”

ekensbergskyrkan.se
08-27 67 65
eken@ekensbergskyrkan.se
Plusgiro: 17 34 17-7
Swish: 1233 784 857
Katarina Alexandersson
pastor
katarina@ekensbergskyrkan.se
070-516 09 72
Liselot Björk
diakon & musiker
liselot.bjork@ekensbergskyrkan.se
08-27 67 65

nu är det jul igen och igen, för

åter igen, berättas för oss att Gud
lämnar himmelsbågen, tar den
med sig, och låter sig falla rakt in
i det mänskliga.
”Var inte rädda, säger ängeln,
Jag bär bud till er om en stor
glädje, en glädje för hela folket.
Ära i höjden åt Gud och på
jorden fred”

Katarina
alexandersson
är pastor i Ekensbergskyrkan

Stefan Jämtbäck
musiker & kommunikatör
stefan.jamtback@ekensbergskyrkan.se
070-173 07 93
Nils Personne
administratör & musiker
nils.personne@ekensbergskyrkan.se
08-27 67 65
Följ gärna Ekensbergskyrkan på
Facebook och Instagram
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Hösten 2020, under covidpandemin
med alla restriktioner kring att sam
las, släppte Conny Österlund och
Mikael Wernström en julskiva med i
huvudsak sånger de skrivit själva.
Den 11 december blir det julföre
ställning med sånger från skivan, i
Vardagsrummet i Ekensbergskyr
kan, och samtidigt ett försenat skiv
släpp.

När det lider mot jul
Hur fck ni idén till den här
julföreställningen?
Micke och jag skulle
jobba tillsammans för för
sta gången, det var 2001 i
samma veva som terror
dådet med fygplanen som
fög in i World Trade Center.
Det året hade vi många spel
ningar inbokade, men alla
blev avbokade.
Under repen lärde vi
känna varandra och hade
verkligen sett fram emot att
komma ut och spela. Så vi
behövde göra något annat
av det.
”Jamen, vi gör väl en jul
skiva då” sa jag. Och på den
vägen är det. Vi började
skriva musik tillsammans.
Efter ett första försök i
studion, som inte riktigt
blev som vi tänkt oss, bör
jade vi om och bestämde
att nu gör vi det ordentligt.
Vi tog bort några låtar, och
behöll dem vi kände absolut
mest för och så blev det en
skiva till slut, även om det
drog ut på tiden. I den pro
cessen väcktes idén om en
julföreställning.

Föreställningen består inte
bara av musik utan även av
ett samtal om julen?
Ja, på sätt och vis ett sam
tal om tron på tomten. Eller
tron på någonting.
Jag kan känna att vi till
stor del har börjat tappa
tron på det mesta idag.
Jag tror på någon högre
makt, en större kraft, och
att det fnns saker vi inte
kan förklara.
Det gäller även det som
händer kring jul. Jag tror vi
behöver tro på någonting.

Hur har ditt eget förhållande till julen sett ut, som
barn och som vuxen?
Jag förstod aldrig dem som
inte tyckte om julen, när jag
var barn. Julen var jättehäf
tig, med mormor, morfar,
god mat, Kalle Anka.
Men när jag skilde mig
förstod jag, för jag hade fått
inpräntat i mig att julen är
en familjestund. Mina barn
fck inte längre se mamma
kyssa tomten. Det gjorde
mig väldigt ledsen, och jag
hade en period då jag kände
mig deprimerad och
faktiskt hatade julen.
Alla grejer man ska
köpa, med den tas
kiga ekonomi man
lördag 11 december kl 17.00
har
som ensamstå
Julkonsert med skivsläpp
ende.
i Vardagsrummet
Och så ensam
heten. Den där
ensamheten som
på skivan och i

föreställningen kommer till
uttryck genom farmor. Hon
är ensam, men i ensam
heten fnns ändå någon
slags värme. Och jag tror
att det trots allt fnns väl
digt mycket värme mellan
människor.
Är du ensam på julen och
vågar ge dig till känna, så är
jag ganska säker på att gran
nen eller vännen bjuder på
mat och gemenskap. Vi är
bara lite fega i att knacka på
eller bjuda in.
Vad var det som gjorde att
du kunde bli vän med julen
igen?
Jag fck lite lägga undan min
barndomsbild av julen och
försöka återupptäcka den.
Genom tv:n, maten men
framförallt genom all fan
tastisk julmusik. Då kunde
jag känna att det fanns ändå
något gott i julen även om
jag var ensam.
Micke, som jag skri
vit sångerna tillsammans
med, har inte samma syn
på julen, men vi har kun
nat mötas i sångerna. Och
lyssnar man på texterna så
är det inte bara glädje där,
utan också en del skit. Både
och. Kanske fnns där fram
förallt längtan. Längtan kan
vara en ganska skön känsla.
Hur har ni gått till väga när
ni skrivit sångerna?
Vi har kommit med idéer,
slängt runt dem som i en

Conny med dragspelet
och Mikael med gitarren.

burk, skissat och petat.
Micke är den som håller
ordning, både på mig och
på orden. Och jag hade inte
klarat att skriva en text själv.
Men tillsammans har vi job
bat ganska hårt med tex
terna. Det är svårt att få
fram ett budskap, som dess
utom ska klinga med musi
ken.
Jag har förstått att det i
julföreställningen också
kommer att ingå en del traditionell julmusik från Finland, hur kommer det sig?
Det fnns så mycket vacker
julmusik från Finland. Och
just den musiken var en vik
tig del i när jag gick från
att hata julen till att älska
julen igen. När jag lyssnade
på den musiken behövde
jag inte ens förstå texten.
Genom dragspelandet har
jag träfat många musiker
från andra länder, och Fin
land ligger ju väldigt nära.
Sen träfade jag min fick
vän som är från Finland och
fnsktalande, och har genom
henne fått upptäcka ännu
mer fnsk musik.
Vad kan den som kommer
till julföreställningen vänta
sig?
En stund av lugn och ro,
sånger, samtal och efter
tanke kring julen och vad
det egentligen handlar om.
Julen som en rosett på livet.

steFan JämtbäcK
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Hemligheten med
att säga som det är
Tajmingen kunde inte varit bättre. Efter ett drygt års
pandemi och ”hålla avstånd” kan vi äntligen mötas
ansikte mot ansikte. Nära. Nu startar pilotprojektet
Roder i Equmeniakyrkan.
det är tolv församlingar i
Region Stockholm och Region
Mitt där 40 nyutbildade ledare
står redo att bjuda in till att sam
tala om sitt liv precis som det är.
– Det är inte så enkelt som det
låter, säger Bertil Forsberg.
För Bertil, som ligger bakom
Roder och hela konceptet, bör
jade det för 20 år sen. Efter att
ha lett och upphandlat ledar
skapskurser för påläggskalvar i
näringslivet fck han en dag en
uppenbarelse.
– Det slog mig att i alla utvär
deringar var det man uppskat
tade allra mest i kurserna refek
tionen om sig själva och livet
som sådant. Jag slogs av insik
ten att detta privilegium var
orättvist. Varför fck inte van
liga människor möjlighet att göra
samma sak på ett strukturerat
sätt. En ”Kurs i konsten att leva”
tog form, säger Bertil.
som medlem i Kyrkan vid Brom

maplan tänkte han att kyrkan
borde vara en naturlig plats för
detta. Sagt och gjort. Det var inte
ja och amen direkt, men efter ett
par år hade församlingen gjort
en folder och delat ut till tusen
tals brommabor och undrade
om människor utanför kyrkan
skulle våga komma. Det gjorde
de. Resten är så att säga historia
– för med de första kurserna och
åren växte behovet av en mer
genomarbetad mötesform. Det
var så Roder växte fram.
I själva verket var det under en
sommars dagliga simturer som
Bertil kunde ringa in det som var
viktigast i Roder.
– Vad är det vi brottas mest
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med? Vår rädsla. Känslan av att
inte duga. Förmågan att försonas
med det som varit och ge livet
ett innehåll och en riktning. Att
hantera kärlek och relationer.
– Det var en ahaupple
velse för mig att inse att det vi
människor brottas med mest
också är kärnbegreppen i kris
ten tro.
det liknar på många sätt tolv
stegsrörelsen och till exempel
prästen Olle Carlssons grupper
som startade i Allhelgonakyrkan
i Stockholm och idag kallas Livs
stegen.
Människor har i många år rört
sig mellan tolvstegsgemenska
pen och vår församling och vi
har sedan länge sinnesroguds
tjänster. En del av de som kom
mit till våra livsbearbetande kur
ser har sina rötter där. De är
vana att säga som det är och att
dela sin brustenhet.
– I våra församlingar fnns inte
alltid den vanan. Vi putsar ofta
på våra fasader. Sårbarheten
delas inte. Om vi någonsin haft
den traditionen så har den förlo
rats, säger han.
En del kan skyllas på samhälls
förändring och individualisering.
– När även kyrkan präglas av
perfektionism och framgångs
rika människor som möts och
speglar sig i varandra då blir
gemenskapen därefter.
en av bertils stora förebilder är

predikanten Frank Mangs och
hans ständiga förkunnelse om
församlingen som en plats där
sår läggs till sår.
Mycket få personer postar

Roderpiloter
Följande församlingar ingår i
Roders pilotprojekt i Equmeniakyrkan Region
Stockholm:
Immanuelskyrkan,
Andreaskyrkan,
Stuvstakyrkan,
Högdalskyrkan,
Edsvikskyrkan,
Ekensbergskyrkan, Upplands
Väsby, Vårstakyrkan, Uppsala
Missionskyrka.
Därutöver
Kanalkyrkan och
Svenska kyrkan i
Sandviken samt
Åsängekyrkan i
Gävle.

inlägg i sociala medier där de
delar livets svårare sidor –
medan de pågår. Däremot är ju
den s k bekännelselitteraturen
eller vittnesbördsprogrammen i
samtliga media omfattande, men
med den skillnaden att då är svå
righeterna övervunna. Roder är
något helt annat.
Hur skiljer sig Roder från en vanlig studiecirkel eller grupp som
möts i kyrkan?
– Det är väsensskilt. Helt olika
saker. I Roder talar man om sig
själv. Samtalet omgärdas av ett
regelverk som blir tryggt och
säkert. Man kritiserar inte varan
dra. De egna erfarenheterna är
helt avgörande, säger Bertil och
fortsätter:
– När jag sätter ord på mitt
liv, som här i en sluten grupp får
jag styrkan att känna igen mig i
andra. Du får inte heller ge råd
eller komma med synpunkter på
det andra delar. I kyrkan fnns
många hjälparmänniskor som
här får fokusera på att lyssna.
Och dela själv. Allt stannar i
rummet, så är överenskommel
sen. När alla talat klart är det ett
starkt rum.
varje roderkväll tar tre tim

mar i anspråk och följer ett fast
program:
• Måltidsgemenskap över en
tallrik soppa
• Avslappningsövning
• Kort föredragning av kvällens
tema
• Egen refektion i tystnad med
stöd av ett refektionshäfte
• Samtal i mindre grupper med
samtalsledare
• Sammanfattande egen refek
tion
• Avslutning med beslut om för
ändring
• Sinnesrobönen

under 7 kvällar möts upp till

ett 20tal personer för att i grup
per om 6–7 personer samtala
om sju centrala livsteman; Min
riktning i livet, mina hämmande
rädslor, min förmåga att för
sonas med det som varit, min
känsla av att inte duga, min dju
paste längtan, mina förvänt
ningar på kärlek och gemenskap
och mina mål i livet.

När jag sätter ord
på mitt liv, som
här i en sluten
grupp får jag
styrkan att känna
igen mig i andra.
Bertil Forsberg

Var kommer du in i det här? Vad
har du brottats med?
– Jag har verkligen fått träna i
att sätta ord på min skam och se
mina skamförsvar. Den kurskväl
len är också den mest berörande
för många. Många gånger är det
också starkt att stanna upp och
refektera över sin djupa längtan
i livet.
en sak bertil är noga med och
det är att Roder inte är terapi. Är
människor i kris eller har akuta
problem hänvisar man till perso
ner eller sammanhang som kan
möta de behoven.
Varje kväll slutar med sinnes
robönen för att påminna om
barmhärtighet mot oss själva.
– Det är lätt att hamna i pre
stationsfällan och vilja förändra
allt möjligt, menar han. Men
med sinnesrobönen får jag träna
mig på att acceptera det jag inte
kan förändra. Och förändra det
jag kan.
Görel byström Janarv
sandaren@sandaren.se
Artikeln publicerad i samarbete med
Sändaren. Vill du prenumerera på
Sändaren se sandaren.se

roder i eken startar
onsdag 26 januari och fortsäter 9/2, 23/2, 9/3, 23/3,
6/4 och 20/4.
Samlingen börjar 18.30.
Soppa serveras från 18.00.
Vi avslutar kvällen 20.30.
Kursen och gruppsamtalen leds
av Katarina Alexandersson,
Lena Bergström och Liselot
Björk.
Intresseanmälan senast 14
januari 2022 till
katarina@ekensbergskyrkan.se
eller liselot.bjork@ekensbergskyrkan.se. Telefon till Katarina
070-516 09 72.
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Återbruk
FOTO: LÄNSMUSEET GÄVLEBORG

Jag hörde på P1 idag att man kom
mit på ett sätt att använda gamla
vattenfyllda kolgruvor i Stor
britannien till att alstra färr
värme. En fantastisk typ av åter
bruk som skulle kunna vara en
del av det som blir avgörande för
klimatet och vår framtid.

Loppis
i Eken

återbruk av annat slag är något

vårt sätt att förbruka och
missbruka jordens resurser
leder till klimatförändringar och
utrotning av djur och växter. Det
har väckt en medvetenhet om
att vi behöver förändra bland
annat vårt sätt att konsumera. I
stället för att köpa nytt, så kan vi
lappa, laga, återställa och åter
bruka. Att köpa saker som andra
har använt före oss är ett sätt
att förändra våra konsumtions
vanor. Fler och fer loppisar har
genom åren startats av både pri
vatpersoner, organisationer och
kyrkor.
Nu blir det även en liten lop
pis i Eken. Under december
månad kommer det fnnas ett
eller ett par bord med olika pry
lar och pinaler som går att köpa
till loppispriser. Du hittar den
obemannade, lilla loppisen en
trappa ner och du kan antingen
lämna pengar i en märkt burk
eller swisha.
Du hittar förhoppningsvis
något du behöver eller gillar,
Ekensbergskyrkan får ett litet
bidrag och vår jord kommer att
må lite bättre!

liselott bJörK

jag som låtskrivare ägnar mig åt.
Mycket.
Jag lånar kombinationer av
toner och ackord, mest från mig
själv men naturligtvis även från
andra. Oftast omedvetet. Det är
en del av det vi brukar kalla för
inspiration.
Men jag återbrukar också hela
sånger. Använder dem om och
om igen. Självklart på konserter,
men även i gudstjänstsamman
hang där kyrkoårets söndagar
kommer och går, kommer och
går i ett ständigt kretslopp.

ordvitsar återbrukar jag

också. Ta den här till exempel:
Varför heter det navkapsel och
inte hjulpynt? Den lägger jag ut
varje år på Twitter. Och varför
skulle jag inte göra det? Det är ju
ingen som kommer ihåg vad jag
la ut förra julen, och den är rätt
rolig. Om jag får säga det själv.
Och YouTubeklippet med
Håkan Hellströms julskiva. Leta
upp det om du inte hört det. Det
håller för återbruk, varje år.
jag Har en lång väg att vandra
för att minska mitt klimatav
tryck tillräckligt mycket, men

de senaste åren har
jag blivit bättre på att återbruka
saker, möbler och husgeråd i
stället för att köpa nytt.
Detta efter att ha upptäckt
gratisåterbruksappen Tipp
Tapp. Ja, jag skulle nog säga att
jag i perioder uppslukats på tok
för mycket av appen. Ska man
göra riktiga fynd får man vara
snabb när något fnt och efter
traktat publiceras, och då behö
ver man kolla ofta.
Jag har bl.a hämtat gamla spe
geldörrar, klädställning, kabel
trumma. En gång hämtade jag
grejer från en hel lägenhet, all
deles gratis. Och en annan gång
hämtade jag två begagnade sof
for i nyskick på ett par dagar,
vilket var onödigt eftersom vi
egentligen bara behövde en
sofa. Men den första var för
lång, så den fck Bromma folk
högskola i stället.
Här är det väl bäst att tillägga
att det fnns även andra appar
och tjänster som bygger på åter
bruk. Och det lär komma fer,
för det ligger i tiden.
kanske kommer vi i framtiden
att köpa mer och mer julklappar
second hand.
I år kan man försöka hitta
något i Ekens källarloppis som
öppnar i december, eller på
Naturskyddsföreningens klädby
tardag den 11 december.
Själv kopplar jag på släpkär
ran och kör mot ett nytt fynd,
sjungande: ”Tipptapp, tipp
tapp, tippetippetipptapp, tipp,
tipp, tapp.”
steFan JämtbäcK
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Stämbandet

Välbesökt vernissage
lördagen den 13 november var

det vernissage för Stefan Sjö
bloms utställning När de trasiga
tar ton. En utställning med både
tavlor och skulpturer skapade
av trasiga musikinstrument. Det
var många som hade hörsammat
inbjudan och det var närmast
fullt i bänkraderna när den kon
sert som var en del av vernissa
gen började.
Stefan Sjöblom hade samlat
en brokig skara musikanter. Där
var Stämbandet med bläckblås,
bas, trummor och banjo. Och
där var Bosse, med ett durspel, i

innerliga versioner av Edelweiss
och How Great Thou Art. Lise
lott och Birgitta sjöng Ylva Egge
horns Kärlekens tid och Stefan
tolkade Tomas Andersson Wijs
sång Gör nånting vackert av allt
som går sönder här. Martin läste
egen poesi och improviserade
på fygeln.
Utställningen rymmer både
allvar och humor och innehåller
60 verk, de festa med namn
från italienska musiktermer. Till
och med juldagen fnns konsten
att beskåda i Ekensbergskyrkan.
För öppettider, se sista sidan.

Stefan Sjöblom
och konstverket
Herr Musika.

Klädbytardag i Eken
Lördag 11 december kl. 11
Et av de mest miljösmarta säten at förnya sin
garderob är at byta kläder med andra. Den 11 december arrangerar vi klädbytardag i Ekensbergskyrkan i
samarbete med Naturskyddsföreningen Solna-Sundbyberg
Förnya garderoben miljövänligt på klädbytardagen!
Genom at förlänga livet på kläderna i garderoben
minskar vi påverkan på miljön. Bara för at tillverka
et par jeans används cirka 10 000 liter vaten och två
kilo kemikalier.
så Här går det till:
•

Ta med dig max 5 fna, fräscha och rena vuxenplagg. Inlämningen sker kl 11.00–11.30

•

För varje plagg får du en biljet som du kan byta in
mot et nyt plagg. Bytet pågår kl 12.00–13.00.

•

Plagg som ingen väljer skänker vi till Stadsmissionen. Du får inte tillbaka kläderna.

•

Det är helt gratis

Gud är
ett barn
Nu har vi jul här i vårt hus
Vi frar ett barn –
Gud är ett barn
Född i ett stall en natt
i ett främmande land
Gud är ett barn
Genom världen
ända upp hit
hörs en mörk vind,
ljudet av krig
Och i natt kommer dom att
knacka på din dörr och be
om ett rum
Ja i natt
kommer det ett litet barn
med fred,
ta hand om det
Hela vår värld
styrs utav män
med pengar och makt,
men Gud är ett barn
Järnhandens grepp,
den starkes rätt,
men Gud är värnlös och
svag.
Genom tiden
ända fram hit
Hörs en tunn gråt
ljudet av liv.
Och i natt kommer dom att
knacka på din dörr
och be om ett rum.
Ja i natt
kommer det ett litet barn
med fred,
ta hand om det
Barn som kommer med fred
Barn som kommer med fred
Ta hand om det
text: alvora larsdotter

ILLUSTRATION: ERICA JACOBSON
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DECEMBER

JANUARI 2022

SÖNDAG 5 DECEMBER
Andra advent
11.00 Gudsjäns med natvard oc
besök från Bromma Folkhögskola
Lars-Göran Olsson, Agneta Hellsröm
oc musiklinjen Betel

TORSDAG 6 JANUARI
11.00 Tretondag i Eken

LÖRDAG 11 DECEMBER
11.00–13.00 Klädbytardag i samarbete
med Naturskyddsföreningen

SÖNDAG 16 JANUARI
11.00 Gudsjäns

15.30 Sinnesro i Eken
Fika en halvtimme innan
17.00 När det lider mot jul – julkonsert
oc skivsläpp.
Mikael Wernsröm & Conny Öserlund
med fera
SÖNDAG 12 DECEMBER
Tredje advent
11.00 Gudsjäns med körbesök
Katarina Alexandersson, Liselot Björk,
dirigent Peter Andersson oc kören
Juvelerna
SÖNDAG 19 DECEMBER
Fjärde advent
11.00 Gudsjäns med natvard
Katarina Alexandersson, Ulla Drossel –
cello oc Wee Yong Yeung – piano
LÖRDAG 25 DECEMBER
Juldagen
11.00 Julota för morgontrota
Katarina Alexandersson, Liselot Björk,
Maria Hilariusson, Olle Hilariusson,
Stefan Jämtbäc, Nils Personne med
fera

LÖRDAG 8 JANUARI
15.30 Sinnesro i Eken
Fika en halvtimme innan

LÖRDAG 22 JANUARI
15.30 Sinnesro i Eken
Fika en halvtimme innan
SÖNDAG 23 JANUARI
11.00 Gudsjäns med natvard
SÖNDAG 30 JANUARI
11.00 Gudsjäns
ÖPPETTID
ER
för utsälln
ingen

FEBRUARI

När de tras
iga
tar ton

LÖRDAG 5 FEBRUARI
15.30 Sinnesro i Eken
Fika en halvtimme innan
SÖNDAG 6 FEBRUARI
11.00 Gudsjäns med natvard
Församlingens årsmöte i samband
med kyrkfka
SÖNDAG 13 FEBRUARI
11.00 Gudsjäns

4 dec 13–15
5 dec 12–14
11 dec 13–15
12 dec 12–1
4
18 dec 13–1
5
19 dec 12–1
4
25 dec i sam
band med
Julota för m
orgontrota

LÖRDAG 19 FEBRUARI
15.30 Sinnesro i Eken
Fika en halvtimme innan
SÖNDAG 20 FEBRUARI
11.00 Gudsjäns med natvard
SÖNDAG 27 FEBRUARI
11.00 Gudsjäns

EMBER
LÖRDAG 25 DEC
11
Juldagen, klocan

otta

Julotta för morgontr

gås
ynsgröt oc smör

Kyrkfka med risgr

8

