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För gångna tiders sjöfarare var det abso-
lut livsviktigt att kunna navigera efter 
stjärnorna. En sextant och en öppen 

stjärnhimmel var allt som behövdes. 
Idag är många ledare vilsna och vet inte hur 

de ska navigera, hemma i Sverige och ute i 
världen. I vårt land vill de ansvariga för sko-
lutbildningen släcka ner bibelns ljus i under-
visningen, det som en gång var själva källan 
till all utbildning. Endast ljuset från mobiltele-
fonen ökar och med det ensamheten.  

Ju mer mörker desto större behov av ljus. 
För cirka två tusen års sedan visade sig ett 
klart lysande ljusfenomen på himlen. Planeten 
Jupiters bana sammanföll med Venus bana på 
våren och Merkurius på hösten. Det skedde i 
Fiskarnas tecken ett fenomen som återkom-
mer endast var åttahundrade år. Forskare 
menar att detta kunde syfta på ”stjärnan över 
Betlehem”. 

Enligt astrologiska föreställningar i Babylo-
nien ansågs särskilt mötet mellan Jupiter och 
Saturnus viktigt. Jupiter motsvarade ”Världs-
härskaren”. Merkurius betraktades som Israels 
stjärna och Venus stod för skönhet, harmoni 
och kärlek, medan Fiskarnas stjärnbild be-
tecknade den yttersta tiden. Den yttersta 

tidens världshärskare skulle alltså uppträda i 
Israel, full av harmoni och kärlek. 

Dessa slutsatser ledde stjärntydare, s.k. ma-
ger från det nuvarande Irak till ett oansenligt 
stall. Där fann de Världens ljus, ett nyfött barn 
som skulle växa upp till att bli hela världens 
frälsare. 

Ett nytt ljus började kasta sitt sken på 
jorden, ett klarare ljus än vad som någonsin 
lyst i världen, ett ljus från himlen. Ingenting 
skulle kunna släcka det ljuset. Och ljuset lyser 
i mörkret, och mörkret har inte övervunnit 
det. (Joh.1:5) Människorna drogs till ljuset 
från Jesus. 

Han vill låta sitt ljus lysa in i våra själar och 
vägleda oss i allt.

Nu kan ni ännu mer lita på profetorden. 
Dem bör ni låta lysa för er som en lampa i ett 
mörkt rum, tills dagen gryr och morgonstjär-
nan går upp i era hjärtan. (2 Petr. 1:19)

En ljus och glad julhögtid tillönskas du av 

Klas Lindberg

Herrnhuts Brödramission utkommer med fyra nummer per år
Ansvarig utgivare: Klas Lindberg, präst
Layout: Kerstin Lindberg
Foto: Kerstin Lindberg, Klas Lindberg, Herrnhuter Sterne, Minna Serholt, Unsplash

       Att vara ledd av stjärnan
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Berättelsen om 
Herrnhutsstjärnan 
går tillbaka 

ända till början av 
1800-talet. Den lär 
ha använts första 
gången då internatet 
i Niesky knutet till 
Brödraförsamlingen 
skulle fira 
50-årsjubileum. En 
matematiklärare hade 
kommit på den strålande idén att 
ge eleverna på geometrilektionen i uppdrag 
att arbeta tredimensionellt. De skulle 
räkna, mäta, rita, klippa och klistra ihop ett 
visst antal koner med en bas på antingen 

tre eller fyra sidor. Sedan 
skulle de fästa konerna i 

varandra med hjälp av 
små mässingsnitar, tills 
de bildade en stjärna. 

Till sist gick 
man ut i byn och 
fäste stjärnorna över 

lamporna i byn som just 
elektrifierats. Effekten 

blev omedelbar. Det kalla 
elektriska ljuset som stack i 

ögonen fick ett varmt sken. 
Adventsstjärnan utvecklades i Herrnhut 

och blev en del av herrnhutismen. 
Efterfrågan på dessa stjärnor ökade hela 
tiden.

Alla julstjärnors  moder
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De herrnhutiska missionärerna tog 
med sig stjärnan överallt dit de 
kom i världen. Den blev till en 

enande symbol mellan de herrnhutiska 
församlingarna i världen. I kyrkorna i 
Afrika, Sydamerika och på många andra 
platser får stjärnan ofta hänga uppe 
hela året. I Afrika är särskilt den röda 
varianten populär.

Då den på 1910-talet introducerades i 
Sverige av Julia Aurelius, född Marx, 
blev den också här snabbt omtyckt.     

Den anses vara upphovet till vår tradition 
att tända adventsstjärnor i fönstren under 
den mörka årstiden. 

Fortfarande tillverkas Herrnhutsstjärnan 
till stora delar för hand i Herrnhut 
av Herrnhuter Sterne GmbH. Även 
under DDR-tiden pågick produktionen 
året runt. Idag har man cirka 20 fast 
anställda i en verkstad som också 
ger arbetstillfällen till personer med 
funktionsnedsättning. Stjärnan finns 
numera över 60 olika varianter i olika 



5    

storlekar och färger anpassade för inom- 
eller utomhusbruk. 

Vill du ha den äkta varan ska 
du se till att den är märkt med 
texten ”Original Herrnhuter 
Stern”. Eftersom stjärnan 
är så populär säljs många 
”piratkopior” idag, t o m av 
stora varuhuskedjor. 

I maj 2011 flyttade tillverkningen in i 
en ny fabrik och årligen tillverkas 240 
000 stycken. Somliga menar att en äkta 
herrnhutsstjärna är ganska dyr. Då ska man 
ha i minnet att vinsten av försäljningen 
utgör en mycket viktig inkomstkälla för 
Brödrakyrkans missionsarbete. 

Årligen genereras cirka 20 miljoner 
kronor till missionen. Du bidrar alltså till 
att stödja ett viktigt, gediget och mycket 
uppskattat missionsarbete varje gång du 
köper en herrnhutstjärna.

I och med den stora flyktingströmmen 
som kom 2015 skapades en ny stjärna 
i alla regnbågens färger. Den är inte 
till salu utan ges som en uppmuntran 
och ett erkännande till de församlingar, 
framförallt i Tyskland, som tagit särskilt 
stort ansvar i flyktingkrisen.

Klas Lindberg
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Ljuset lyser
i Albanien

Seppo i en av
 Tiranas julaffärer
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En snabb promenad till det stora 
torget mitt i staden gav en god 
överblick över stämningen i det 

nya landet. Tirana är Europas mest 
café- och restaurangtäta stad. Överallt 
satt framförallt män och läppjade på sin 
Espresso. Klockan tio skulle vi åka vidare 
till Pogradec, den plats där vi under många 
somrar stöttat deras Sommarbibelläger 
med över 100 deltagare. 

Resan mot Pogradec gick genom mäktiga 
bergslandskap och starka stigningar med 
fantastisk utsikt. Det myckna regnandet 
under hösten hade gjort att floderna 
brusade friskt. Till sist passerade vi 
bergspasset och den största sjön på 
Balkan, Ohridsjön bredde ut sig framför 
oss. 

Väl framme vid lägergården hade man 
dukat upp en överdådig måltid med bl. 
a. grillad ”koran”, en rödingart som bara 
finns här, en utsökt gryta med koran 
och grönsaker samt en mängd andra 
albanska specialiteter. Vi kände oss rejält 
bortskämda!
Ett möte med ledarna i Pogradec ordnades 
och vi fick se arbetet på den kristna 
förskolan. På kvällen firade vi nattvard, 
vilket inte sker särskilt ofta här, eftersom 

man ju fortfarande inte har någon egen 
präst. 

Nästa morgon bar det av tillbaka till 
Tirana. Även här firade vi nattvard 
och efter gudstjänsten hade vi ett långt 
och öppet samtal om förhållandena 
för vår systerkyrka i Albanien. Vi blev 
informerade om hur arbetet utvecklar sig, 

Tre ledamöter av styrelsen för Unitas Fratrum och Richterska stiftelsen, 
Michael Hertzsch, Seppo Maajola och Klas Lindberg begav sig i mitten av 
november via Istanbul vidare till Moder Theresa-flygplatsen utanför Tirana i 
Albanien. 

Syftet med resan var att få en bättre möjlighet att skaffa sig en bättre 
överbild hur våra partner arbetar i Albanien, vad som händer i kyrkan och hur 
vi kan fortsätta utveckla vårt samarbete. Dessutom gavs många tillfällen att 
lära känna våra albanska trossyskon närmare. 

För Seppo och Michael var det första gången de besökte Albanien. 

På kristna förskolan
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vilken vision man har och vilka behov som 
finns. 

På lördagsmorgonen var det dags för 
ett besök i den fattigaste församlingen i 
Bathore, en förstad till Tirana, där också de 
flesta medlemmarna i kyrkan bor. Många 
kvinnor där är analfabeter. För att hjälpa 
dem att utvecklas hade kyrkan anordnat 
en utbildning i personlig hygien för dessa 
kvinnor, som blivit mycket uppskattad. 
Många har muslimsk bakgrund, men de 
lyssnade mycket intresserat när jag på ett 
enkelt och så åskådligt sätt som möjligt 
predikade för dem om vad Jesus vill göra 
med oss. Allihop tog emot nattvarden med 
stor glädje!

Det var nu dags för en utflykt för att 
se lite mer av landet. Vi reste till staden 
Kruja, högt uppe i bergen, där Albaniens 
nationalhjälte Skanderbeg föddes. 
Skanderberg var kristen och slog tillbaka 
det ottomanska väldet under 1400-talet. 
Vem vet hur världen hade sett ut utan 
denna viktiga seger?

På kvällen åt vi en avskedsmåltid i 
Tirana. Mission är inte bara en fråga om 
att skicka pengar till olika projekt. Det är 
minst lika mycket en fråga om personliga 
relationer. Vi hade fått tillbringa mycket 
tid tillsammans med våra trossyskon under 
denna resa och också med varandra. Det 
kändes som en stor förmån. Tacksamma 
återvände vi mot Sverige.

Klas Lindberg  

Albansk gästfrihet i Pogradec  
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Exakt en vecka efter att vi kommit hem 
möttes vi av nyheterna om en kraftig 
jordbävning som skakat Albanien och 
länderna runtomkring. 

Över tolv miljoner människor kunde 
känna den, i Albanien, Grekland, Kosovo, 
Montenegro, Nordmakedonien och Italien. 

En kontakt med våra vänner i Tirana 
samma morgon visade att det kraftiga 
skalvet hade hållit på väldigt länge och 
varit mycket skrämmande men inga 
personskador bland församlingarnas 
medlemmar hade rapporterats. Den stora 
frågan är dock om dödstalen stannar vid 
50 hittats och antalet skadade vid 700, 
varav många allvarligt. Stämningen i 
befolkningen är mycket nedstämd och 
osäkerheten om framtiden tär hårt.      

Många vill flytta utomlands. 
Ett stort problem är att i de områden där 

det är som fattigast har man satsat sitt 
livs besparingar i undermåligt byggda 
hus. Antingen har de rasat samman eller 
också har regeringen sagt ifrån att huset år 
obeboeligt, det riskerar att falla sönder. 

Vintern som är i antågande brukar vara 
regnig och kall. Att tillbringa den i tält 
gruvar man sig för mycket. 

Räddningsmanskap från Italien, Grekland, 
Serbien och arméförband från Kosovo har 
gjort stora insatser, något man är mycket 
tacksam för, men det behövs mycket hjälp 
för det fortsatta uppbyggnadsarbetet. 

Särskilt i hamnstaden Dürres och städerna 
runtomkring är infrastrukturen helt 
krossad. 

Vi har beslutat att starta en insamling för Albaniens 
jordbävningsdrabbade folk
Unitas Fratrum skickade omgående 

50 000 kronor 
som en första instats, men behoven kommer att vara fortsatt stora. 

Om du vill vara med och hjälpa kan du skänka pengar på Brödraförsamlingens 
missionskonto PlusGiro 51202-0 eller Swisha på 1233796208.

Skriv ” Jordbävning Albanien” så skickar vi oavkortat pengarna 
till vår systerkyrka i Tirana (Kisha Luterani Moraviane Shqiperi)                                                                           

som ser till att pengarna kommer dit de gör bäst nytta.
Låt oss fortsätta be för Albanien och dess folk och för dess               

luthersk – herrnhutiska, unga kyrka.

Kraftig jordbävning 
skakade Albanien
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Isac Banton 85, från Jamaica: Jag 
glömmer aldrig jularna på Jamaica. Vår 
kyrka var den största i hela Västindien 
med plats för över 2400. På julen 
var kyrkan full. Vi åkte med häst och 
vagn till kyrkan. Man hade byggt ett 
jättestort stall utanför kyrkan där man 
tog emot alla hästar som kom. Tre man 
behövdes för att klara anstormningen. 
Julgudstjänsten blev en jättefest!
Det är trist att julens budskap håller på 
att försvinna i Sverige. Själv ska jag 
fira jul med min dotter och vara med på 
julaftonsottan i kyrkan.

Li Li från Kina: Julen står för mig för 
allt som är viktigt: Gåvor, familj och 
att dela kärlek. Det kristna perspektivet 
visar också på det ljus och hopp som Gud 
gett oss. I Finland lärde jag mig ett nytt 
begrepp: ”julfrid”. Det betyder mycket för 
mig nu.
Som barn firade vi aldrig jul i Kina, men 
nu börjar det bli mer populärt. Via böcker 
och tv fick vi höra om den västerländska 
julen.
I Kina motsvaras julen som högtid närmast 
av det kinesiska nyåret. Då kommer alla 
tillsammans och familjerna förenas i 
kärlek.

Vad betyder 
julen för dig?
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Maria Lucia Maior, 
från Brasilien: För 
mig innebär julen 
mycket glädje eftersom 
min underbare Jesus 
föddes och han gav oss 
frälsning, räddning och 
kärlek!
Brasilien har en mycket 
katolsk kultur.
Min pappa var katolik 
hela livet och min 
mamma var pingstvän 
hela livet. De älskade 
varandra väldigt mycket 
och mitt hem var fyllt av 
kärlek. Jularna då jag var 
barn var fyllda av glädje, 
kärlek och mycket 
mat. Vi åt alltid kalkon 
och sjöng och dansade 
mycket. 
Det viktigaste under 
julen i Brasilien var att 
ingen fick vara ensam. 
Om en granne eller 
arbetskollega bodde 
ensam så bjöd man alltid 
in dem. 
Hos oss var de alltid välkomna. Mina föräldrar var aldrig snåla och bjöd alltid generöst. 
De är mina förebilder. I Sverige känner man alltid att man måste ge tillbaka om man får 
något eller blir bjuden på något.
I Brasilien tänker man inte så. Det viktigaste under julen är att ingen är ensam.

Herrnhuts Brödramission ställde frågan till några personer som 
bevistar våra gudstjänster och samlingar
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M. Heiland från Kanada, född i Västindien: Julen 
visar på det viktigaste, för den visar hur Gud tar sig 
an oss – att han sände sin son till oss. Det är Guds 
frälsningsväg för oss. Det står ingenting i bibeln om att 
vi ska fira jul. Men julen visar så tydligt Guds hjärta – 
ödmjukt som ett barns – han tar bort alla hinder för att vi 
ska kunna komma till honom. Hade han kommit som en 
kung hade det blivit ett för stort avstånd för de enklaste 
att ta emot honom. Jesus skulle komma som ett barn, för 
att det inte skulle vara några hinder för någon att ta emot 
honom. Det är en genomgående princip hos Gud. Han gör 
allt från sin sida för att vi ska kunna komma till honom. 
Han är full av nåd – nåd och sanning!

Katalin Posci från Ungern: Det 
viktigaste med julen är att Jesus 
föddes! Jag brukar oftast fira 
julhelgen hos mina båda systrar i 
Budapest, ibland hos min dotter 
i New York. I Budapest brukar 
vi alltid gå på midnattsmässa på 
julafton i den stora Basilikan som är 
överfull då. Vi firar en underbar engelsk mässa. 
De julklappar vi ger varandra är oftast ganska enkla. Vi ger varann 
vardagsprylar som man behöver eller någon fin bok. Sedan brukar vi 
lämna lite kakor och tårtor till ett barnhem. Vi ger också julklappar till ett 
de fattiga som delas ut av pingstkyrkan och så stöder vi deras barnhem.

Julen visar så tydligt 
Guds hjärta – 
ödmjukt som ett barns 
– han tar bort alla hinder 
för att vi ska kunna 
komma till honom. 
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Michelle Helsing från Frankrike: Julen 
lyfter fram det viktigaste i den kristna tron, 
att Gud blev människa! Det är mycket 
viktigt att fira. Hemma äter vi fransk mat, 
kalkon och annat. Vi delar ut julkappar, 
men tänker inte ha någon julgran i år.

Dolores ”Lollo” Bergqvist: Framförallt är 
julen en familjehögtid. Alla anstränger sig 
för att kunna träffas. För mig är det viktigt 
att julens budskap om Jesu födelse får stå 
i centrum. Det ska vara krubba, änglar och 
så stjärnan förstås! Traditionerna kring 
julen är viktiga. Tyvärr firar inte barnen 
jul som jag är van vid. Det ska vara en 
traditionell jul!

Lena Åkerlund: Det viktigaste med julen 
är ju självklart Jesu födelse. Julaftonsottan i 
Brödraförsamlingen vill man ju inte missa. Då 
känner man att julen har kommit! Julen är den 
stora familjehögtiden. Det är viktigt att vara 
generös mot varandra. Vi ger varandra julklappar, 
särskilt till barnen. Jag försöker alltid skriva små 
verser på julklapparna. Även om det ibland blir 
nödrim brukar det vara uppskattat
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Den herrnhutiska kyrkan i 
Fastlandsprovinsen, som vår provins 

kallas, dvs. i Tyskland, Nederländerna, 
Baltikum och Skandinavien är inte särskilt 
stor och har minskat kraftigt de senaste 
decennierna. Det innebär att antalet präster 
är överskådligt. Vartannat år möts alla 
präster i dessa länder med sina respektive 
familjer till 5 dagars uppbyggelse, 
gemenskap och delande av erfarenheter.

Denna gång ägde konferensen rum i 
Herrnhut och temat var ”Utmanad till 

Dialog”. Vi lyssnade till föredrag om att 
våga gå i dialog med bibeln, om dialog i 
staden, dialog med medierna och sociala 
medier. Dessa föredrag varvades med 
grupparbeten och bibelsamtal, bibliodrama 
och andakter som ofta innehöll dans. 
På fritiden besöktes Guds åker där många 

Prästdagar i Herrnhut

Bägaren binder oss samman.
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missionärer och grundaren Nicholaus 
von Zinzendorf und Pottendorf med 
familjer ligger begravna, fabriken där 
herrnhutsjärnorna tillverkas och Ebersdorf, 
det slott där greven växte upp.

Det är utan tvekan en stor förmån 
att få tillhöra ett sådant avspänt, 

prestigelöst, öppet och ärligt sammanhang, 
där varje samtal vid borden blir berikande. 
Att också få en möjlighet att bättre lära 
känna sina kollegor som står i liknande 
uppgifter är mycket värdefullt. 
Barnen hade sin egen konferens, parallell, 
och den sista kvällen genomfördes ett stort 
spex där nästan alla medverkade. Musik 
blandades med sketcher och knasiga lekar 
som gjorde att vi till sist skrek av skratt. 

Klas Lindberg Zinzendorfs familjegravar
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Vi är många som önskar att få uttrycka oss i eget 
skapande och njuta av  färg och form, utan krav. 
Bilderna är hämtade från vår senaste ”Kreativa 
lördag”, då fokus låg på tredimensionellt arbete.
Välkommen att delta också du! Vi kommer att 
fortsätta med tre lördagar under våren 2020. Se 
vidare i vårt program för anmälan och datum.

Glädjen över att få skapa
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Temat för den senaste skapardagen var ”Äger”. 
Vad värderar vi högst?
När vi berättade om våra alster blev det tydligt hur 
livets motgångar och svårigheter hade visat vad som 
verkligen har ett värde.
 Tillsammans läste vi ur Psaltaren 73: 25 – 26:
”Äger jag dig i himlen önskar jag ingenting på jorden. 
Min kropp och mitt mod må svika, 
men jag har Gud, 
han är min klippa för evigt.”

Kerstin Lindberg

Välkommen 
till vårens 
Alphakurs 
med start 

tisdagen den 
21 januari!

Alpha är en grundkurs i 
kristen tro som pågår under 
elva tisdagskvällar och en 

lördag. 

Samlingarna börjar kl. 17.30 
med en mycket vällagad 

måltid. Därefter följer 
ett kortare föredrag med 
efterföljande samtal med 
högt i tak. Slut ca 20.00. 
Inga förkunskaper krävs. 

Kostnad 350 kr 
inklusive allt. 

Vi har just avslutat höstens 
kurs med 8 mycket nöjda 
deltagare där många 
beklagade att kursen 
redan var slut. 

På frågan i utvärderingen 
om något kan göras bättre 
svarade en deltagare: ”Går 
det?” En annan sade: ”Jag 
förstår vikten av samvaro 
med andra runt trosfrågor 
och vikten av undervisning 
och fördjupning.”

Varmt välkommen 
att pröva på! 

Anmäl dig via vår hemsida 
www.evangeliska.nu eller 
på telefon 0708-540300
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Som sextonårig fältbiolog fick jag 
en gång vara med om hur oerhört 

viktigt kunskapen om stjärnorna kan 
vara. Jag och min bäste vän Matts hade 
anmält oss till en fjällvandring i norska 
Dovrefjäll. 

Det var veckan före midsommar. 
Målet var att bestiga Glittertind. Vi tog 
tåget. Efter en hård natt på trägolvet 
i stationshuset i Östersund steg vi på 
ett nytt tåg och kom till slut fram till 
Dombås där fjällvandringen kunde 
börja. Det gick brant uppför. Innan 
det blev för mörkt slog vi upp de 
gamla bomullstält som fältbiologerna 
tillhandahöll och slocknade snabbt. På 
natten snöade det. 

Vandringen fortsatte genom snö och 
slask över ett gigantiskt klippfält. 

Alla blev hungriga och den medhavda 
torrmaten tog snabbt slut hos våra 
kamrater. 
Matts och jag brydde oss inte om den 
rekommenderade vikten på sexton kilo. 
Jag bar 25 kilo på ryggen och Matts 
33. Han hade t.o.m. med sig en stor 
rökt skinka, ostar och bröd, förutom 
torrmaten. Alla fick smaka. 

En kväll brann två av de medhavda 
bomullstälten eftersom en av pojkarna 
hade råkat spilla ut T-spriten på golvet 
i ivern att så snabbt som möjligt få 
i sig lite varm soppa. Han tappade 

tändstickan och två tält gick snart inte 
längre att använda. Vi fick maka ihop 
oss i de resterande tälten.

Då vi gått i fem dagar i denna svåra 
terräng gjorde vi en skrämmande 

upptäckt. Vi hade varit på den 
här platsen tre dagar tidigare. Det 
visade sig att vi vandrade i ett starkt 
magnetfält. Våra kompasser fungerade 
inte. Vi hade bara vandrat runt i en stor 
cirkel. Ingen hade en aning om var vi 
befann oss. Ledaren som var arton år 
gav upp och lade sig i en driva. Han 
orkade inte mer. ”Nu får ni ta över 
pojkar”, sade han. Vi hade absolut 
ingen aning om vart vi skulle vända 
oss. Himlen var stängd av gråa moln. 
På dessa dagar hade vi inte mött en 
enda människa som vi kunnat fråga. 
Var detta vår sista tid i livet?
På natten klarnade det äntligen upp. 
Nu var det dags för Matts att träda in i 
handlingen. 
Efter en titt på stjärnhimlen visste han 
exakt åt vilket håll vi skulle gå. ”Vi 
håller kursen ditåt, sade han. Vi fattade 
nytt mod. Nästa morgon följde vi Matts 
råd. Ledaren lunkade efter sist. 

Vilken glädje att äntligen se några 
gröna löv i dalen som öppnade 

sig nedanför oss. Vi började tro att vi 
kanske skulle klara oss. Till slut kom vi 
till en väg och började lifta. 

Om vikten av att kunna 
navigera efter stjärnorna
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Vi befann oss då bara ca tre 
kilometer från Dombås. Ingen 

orkade ens tänka tanken att ge 
Glittertinds topp ett nytt försök – ingen 
utom Matts. 
Istället bestämde vi oss för att åka 
hem. 

Då pappa hämtade upp oss vid 
Centralstationen i Stockholm och 

vi inte hade duschat på nio dagar sade
han då vi satt oss i bilen: ”Här luktar 
det sannerligen kamratanda!”
 Tacksamma över Matts kunskaper om 
stjärnhimlen nådde vi snart hemmet 
och det hägrande badkaret.

Klas Lindberg

Kära missionsvän - 
ett stort
TACK
för dina 

generösa gåvor 
till vårt 

missionsarbete!
Tyvärr har vi inte kunnat skicka 
några personliga tackbrev i höst 

av olika anledningar men vi vill så 
här i tidningen tacka dig varmt. 

Dina gåvor gör stor nytta! 
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PROGRAM 
FÖR DECEMBER 2019 OCH JANUARI 2020

Ons 11 december kl. 15 ”I julpyramidens sken” 
Barbro Hertzsch läser julberättelser  

Sön 15 december kl. 15 Nattvardsgudstjänst                
”Vägarbete pågår?” Klas Lindberg

Tis 24 december kl. 8.30 Julaftonsotta ”En mänsklig Gud?”   
Klas Lindberg  

Tis 31 december kl. 17 Nyårsbön med nattvard               
”Herrens nåd tar inte slut.” Klas Lindberg  

Mån 6 januari kl. 15 Missionsgudstjänst ”Följ ljuset!”            
Klas Lindberg

Sön 19 januari kl. 15 Nattvardsgudstjänst                               
”Sänd av Gud” Klas Lindberg, 

Tis 21 januari kl. 17.30 Alpha-kursstart! Tipsa en vän!

Ons 22 januari kl. 15 Terminsstart för ”Afternoon tea” med 
bibelsamtal, Klas Lindberg, 1 Joh. brev  

Fre 24 – sön 26 januari VINTERKONFERENS tema:                
”Jesus skapar tro”. Se vår hemsida eller särskilt program!

Varmt välkomna!


