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En kram är vad många längtar efter just 
nu.

En kram som står för uppskattning, närhet, 
tacksamhet och värme.
En kram kan också vara formell, med ett 
decimeterlångt avstånd och stela armar.
Den kan vi vara utan.

Vi längtar efter att bli omslutna av 
kärlek, komma nära någon vi älskar 

och visa hur mycket han eller hon betyder 
för oss.
Att kramas är att tala ett kärlekens språk 
utan ord.

Till och med Guds egen son behövde 
kramar då han var nyfödd i det enkla 

stallet i Betlehem och då han växte upp i 
Nasaret.

Du som går hemma och längtar efter en 
kram just nu,

till dig vill jag säga:
Du är omsluten av något större och 
varmare än någon människas kram.

Gud själv har öppnat sina armar för dig.
Det skedde på korset.

Jesus öppnade sin famn och inneslöt hela 
människosläktet med allt vad där finns av 
både ont och gott.
Han bar vår synd.
Han dog för den, 
så att ingenting längre skulle kunna hindra 
oss att komma nära Gud.
Genom hans förlåtelse kan vi krypa upp i 
Guds famn och som ett litet barn vila i den 
totala tryggheten!

Han ser dig!
Han älskar dig!
Han kommer aldrig lämna dig ensam!

Du är för alltid omsluten av hans 
kärleksfulla och starka armar,

 alltid innesluten i en stor kram!

Klas Lindberg

ingång

kram
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jul, strålande jul
Jul *

När jag under advents- 
och jultider ser den 

älskade Herrnhutstjärnan 
stråla, både hemma och i 
Brödraförsamlingen, går 

mina tankar mången gång 
till barndomens jular i 
Österbotten, Finland. 

Även där hade vi 
våra mycket speciella 

julsymboler.

Barbro Hertzsch
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Julkorsen
Jag minns hur man i synnerhet i Lapp-
fjärd, min födelseort, under jultiden kunde 
se stora, snidade träkors upphängda i 
flaggstången eller fastsatta vid husgaveln. 
Korsen lyste underbart vackert i den mör-
ka vinternatten.
Korsen lär ha sitt ursprung i de avkvista-
de träd, som under hednisk tid restes vid 
årshögtiderna för att skrämma bort onda 
andar. När årshögtiderna blev kristna, 
förvandlade man med en tvärslå stänger-
na till ett kors och gjorde dem på så sätt 
till ett slags ”symboler för det nya livet i 
Kristus”.
De enkla korsen blev så småningom allt 
mera utsirade och prydda med spånor, 
stjärnor, tofsar mm. Ofta målade man dem 
i granna färger - rött, grönt och blått. Det 
låg symbolik i färgerna, t.ex. ansågs den 
röda färgen vara blodets och livets färg.
På 1940-talet var det dags att förse korsen 
med lampor, upp till 10 lampor i olika fär-
ger. Vanligtvis ordnades lamporna i form 

av ett rött kors på grön botten.
På 1950-talet började man göra miniatyr-
kors för inomhusbruk. De blev oerhört 
populära, bl.a. som gåvor till vänner och 
släktingar både i hemlandet och utom-
lands.

Nykarlebystjärnan
Ca 20 mil norrut från Lappfjärd ligger den 
idylliska staden Nykarleby. Här strålar 
under jultiden den s.k. Nykarlebystjärnan 
emot en både på gator och i hemmen. 
Staden kallas ofta ”Nordens Betlehem”, 
eftersom den liksom Betlehem är liten och 
känd för sin julstjärna.
Traditionen med denna stjärna går tillbaka 
till 1700-talet, då Nykarleby var en livlig 
hamnstad, där en stor del av befolkningen 
var sjömän. Det blev vanligt att på gårdar-
na hissa upp en stjärna på en hög stång vid 
husknuten för att hälsa sjömännen välkom-
na hem till jul.
På den lilla herrgården Kuddnäs i Nykar-
leby föddes skalden Zacharias Topelius år 
1818. Han skriver ofta i sina dagböcker 
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om de talrika stjärnorna i staden. År
1835 berättar han att julen inleddes med 
att stjärnan tändes på Kuddnäs. Därefter 
tändes stjärna efter stjärna runtom i staden.
Nykarlebystjärnan vill påminna oss om 
Betlehemsstjärnan och julens kristna 
budskap. Den har sju uddar i starka färger 
– gult, grönt, rött och blått. Den blå ned-
åtvända udden är jorden och dess mörker. 
De gula uddarna står för det himmelska 
ljuset som kommer ner till oss på julen. 
De gröna uddarna är hoppet som tänds 
genom Frälsarens födelse. De röda uddar-
na är Guds kärlek som sträcks ut över hela 
världen.

Tro, hopp och kärlek i Jakobstad
Ett par mil norr om Nykarleby ligger 
Jakobstad, även den en liten idyll med en 
egen fin julsymbol. Ett kors, ett ankare och 
ett hjärta (Symboler för Bibelns tro, hopp 
och kärlek) hängs upp ovanför stadens 
huvudgata, Storgatan. Symbolerna är 
2,5 meter höga och 2 meter breda och är 
uppbyggda av röda lyktor. I nästan varje 

fönster i Jakobstad hänger dessutom sym-
bolerna i miniatyr.
Seden att hänga upp Tro, hopp och kärlek 
ovanför Storgatan har en lång historia. I en 
skrift från 1850-talet talas det om att Stor-
gatan i Jakobstad var första gatan i Finland 
med juldekoration. Liksom Nykarleby är 
Jakobstad sedan gammalt en sjöfartsstad. 
Det var populärt bland sjömän att tatuera 
sig med kors, ankare och hjärta och det är 
mycket troligt att traditionen vid Storgatan 
har denna bakgrund.

Traditionen lever
De österbottniska traditionerna med jul-
kors, Nykarlebystjärna och Tro, hopp och 
kärlek lever alla vidare och intresset för 
dem verkar bara växa. När dessa gamla 
julsymboler, fr.a. i form av miniatyrer, nu 
sprider sig till allt fler hem världen över, så 
får man hoppas att de även för med sig de 
kristna grundtankar, som ursprungligen är 
förknippade med dem.      
                                          
                                          Barbro Hertzsch

Jag kommer aldrig att glömma hur jag en gång på 1970-talet på 
kvällen åkte sparkstötting genom Lappfjärd och kunde räkna upp 
till ett 60-tal stora, färgglada utomhusjulkors. Inne i så gott som 
varje hem lyste dessutom ett miniatyrkors.
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Isak föddes på Jamaica och växte 
upp tillsammans med 10 syskon i 

staden Springfield där en av de största 
herrnhutiska församlingarna på Jamaica 
finns. Kyrkan har plats för över 2000 
personer. Isak berättade med stor iver om 
de storslagna julgudstjänster han upplevde 
som barn. Sången och musiken fyllde 
kyrkan och lyfte hela församlingen till 
himmelska höjder!

Isak avslutade grundskolan, men redan 
som 15-åring började han arbeta för att 

hjälpa till att försörja familjen som levde 
under enkla förhållanden. Det kunde röra 
sig om olika småjobb. Att arbeta hårt och 
hjälpa andra var saker han fick lära sig 
tidigt.
Eftersom Jamaica hade varit en engelsk 
koloni var det inga problem med att flytta 
till den Storbritannien för att arbeta. Då 
Isak var i 20-årsåldern bestämde han 

sig för att emigrera till London. Det 
engelska pundet var betydligt starkare än 
den jamaicanska dollarn och han trodde 
att familjen skulle få det bättre om han 
jobbade i England och skickade hem 
pengar därifrån.
Eftersom han saknade högre utbildning 
fick han söka enklare jobb där det gavs 
möjlighet. Han arbetade först på olika 
fabriker, bland annat en skofabrik men 
hamnade sedan i kemtvättsbranschen. 
Isak var uppmärksam och flitig i arbetet 
och lärde sig snabbt allt som krävdes för 
att nå bästa resultat inom sin profession. 

I London träffade han sin första fru 
– en svenska som han gifte sig med 

1966. Paret flyttade till Stockholm och 
där upptäckte Isak att det fanns goda 
möjligheter att starta eget företag. 
Äktenskapet varade i 18 år, men tyvärr 

Isak

Till minne av 
Isak (Izzet) Banton (1934 – 2020)

En riktig kämpe har lämnat oss, 
Isak Banton från Jamaica. 

För de flesta av oss i Evangeliska 
Brödraförsamlingen i Stockholm var han en 

både känd och kär profil. 
Han var också något så ovanligt i vår 

gemenskap som en ”äkta herrnhutare”. Med 
det menas att han växte upp i en herrnhutisk 

familj där tron fanns med från barnsben.
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kunde de inte få egna barn och makarna 
gick skilda vägar.
1992 gifte han om sig med en yngre 
kvinna. Tillsammans fick de 1994 dottern 
Shenée. Det äktenskapet blev dock 
kortvarigt. De sista åren hade Isak en 
mycket nära och varm relation med sin 
dotter.

Isak öppnade en egen kemtvätt inne på 
hotell Sheraton vid Tegelbacken. Dit 

kom många prominenta, internationella 
gäster, höga politiker och företagsledare. 
Han fick en stor internationell kundkrets 
och stortrivdes med alla nya spännande 
kontakter. Isak var en socialt mycket 
begåvad person. Han hade humor, var 
alltid på gott humör och han tillhörde de 
skickligaste i branschen. Kunderna var 
nöjda och trivdes i hans närhet. Ibland 
kom de bara för att prata bort en stund.

Även bland sina kollegor i 
kemtvättsbranschen var han väldigt 

omtyckt. Han försökte hjälpa dem på alla 
sätt, både ekonomiskt och genom att ge 
tips. Det berättas att Isak var fenomenal 
på att snabbt pressa kostymer. Hade det 
funnits tävlingar i kostympressning hade 
han definitivt vunnit första pris. Det 
kunde komma unga aspiranter som ville 
etablera sig i branschen. De stod i butiken 
tjuvkikade och iakttog noggrant hur 
snabbt och effektivt Isak arbetade. Efteråt 
försökte de kopiera knepen som Isak lärt 
dem, men ingen kom upp i samma klass 
som Isak.

Isak var inte rädd för att arbeta hårt. Att 
stå i kemikalieångorna på kemtvätten 

dagarna i ända var inte särskilt hälsosamt, 
men han klagade aldrig. Han var en sann 
yrkesman med stark yrkesheder.       
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Isak var också en kvalitetsmedveten 
person. Han kom alltid välklädd till 

kyrkan, ofta iklädd hatt och i engelska 
klädmärken av yppersta klass. 
Så värst mycket fritid hade aldrig Isak. 

Efter pensioneringen var hans stora 
intresse att besöka olika kyrkor och 
delta i gudstjänster. Han gick gärna till 
Immanuelskyrkan, Engelska kyrkan 
och Evangeliska Brödraförsamlingen.         
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Den sistnämnda kallade han sin familj. 
Där kände han sig särskilt hemma och 
hans vänliga leende värmde många. Vi 
glömmer aldrig hans varma basröst och 
glada skratt!

Matlagning var också ett stort intresse. 
Isak följde dock sällan kokböckernas 

recept, men han inspirerades av det 
västindiska köket. Han gjorde ofta grytor. 
Ibland fick grytorna koka i 2–3 dagar. För 
att uppmuntra människor att ge pengar 
till missionen kunde han i sin bostad 
laga till riktiga festmåltider. I en taxi 
transporterade han sedan över alltihopa till 
Brödraförsamlingen. Efter gudstjänsten 
fick man betala en slant för maten som 
han serverade. Hela behållningen gick till 
missionen.

Tyvärr blev kontakten med släkten i 
Jamaica alltmer sporadisk. Sista gången 
han besökte sitt hemland var 2012, då i 
samband med en begravning. Eftersom 
han flyttat hemifrån tidigt och bara blivit 
den man vände sig till då man behövde 
ekonomisk hjälp hamnade han lite vid 
sidan av familjens liv och angelägenheter.

På en fråga till dottern Shenée om hur 
hon upplevde sin far blev svaret: 

”Pappa var en väldigt godhjärtad person. 
Han jobbade mycket för att kunna hjälpa 
andra. Han prioriterade alltid andra före 
sig själv och ville alltid allas bästa. Pappa 
ringde mig varje dag och uppmuntrade 
mig att aldrig ge upp! För honom var 
det viktigt att se saker positivt, att hjälpa 
dem som har det sämre ställt och själv 
uppskatta det man har.”

”Han var snäll och ödmjuk och höll sina 
vänner högt. Det var alltid roligt att träffa 
honom, han var lättsam och skojfrisk. 
Även personalen på hospice fick se den 

sidan av honom. De tyckte mycket om 
honom och hade till och med satt hjärtan 
på hans dörr.”

Isak hade drabbats av cancer. Trots 
svårigheterna höll han modet och humöret 
uppe, in i det sista. Varje gång vi talades 
vid på telefon eller besökte honom möttes 
vi av tacksamhet och en positiv inställning 
till livet. 

Den sista kvällen i Isaks liv, den 19 
november, kom beskedet att Isak 

hastigt blivit sämre. Jag ringde numret 
till nattsköterskan som höll upp telefonen 
mot Isaks öra. Han kunde inte längre 
tala, bara höra. Han fick först ett stort 
tack från oss alla i Brödraförsamlingen 
för all glädje och kärlek han spridit i alla 
år. Sedan påmindes han om att han inte 
behövde vara rädd. Den tro han hade på 
Jesus skulle bära honom ända in i himlen. 
Jag försökte beskriva för honom vad som 
väntade. Gud själv skulle visa sig för 
honom och torka bort alla tårar. Han kunde 
se fram emot en tillvaro utan sorger och 
bekymmer och sjukdomar. 

Isak lyssnade och tog till sig orden. 
Nattsköterskan nämnde att de 

orosrynkor han hade haft i pannan slätades 
ut. Isak blev alldeles lugn. Något senare 
fick han höra de sista orden av farväl från 
sin dotter och några timmar senare gick 
han in i den eviga vilan.

Vi minns Isak med stor saknad och 
tacksamhet. Han var en man med stil, 
en sann glädjespridare, alltid varm och 
positiv. Det blir ett stort hål efter honom i 
Evangeliska Brödraförsamlingen!   

Vi lyser frid över Isak Bantons minne.

Klas Lindberg
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Våra vägar möttes på 
Försvarshögkvarteret. Där hade man 

startat en Alpha-kurs och undertecknad 
hade blivit ombedd att hjälpa till med 
några av de föreläsningar som ingår i 
kursen. Eva visade sig vara en person 
med huvudet på skaft med en härlig 
humor och ett genuint intresse för kristen 
tro. Efter kursen deltog hon i de kvällar 
med bibelundervisning som anordnades 
i Brödraförsamlingen och i flera 
gudstjänster.

Eva växte upp på Bondegatan på Söder 
i ett gammalt hus som nu är rivet. 

Det hade enkel standard där vissa av 
hyresgästerna var hänvisade till torrdasset 
på gården. Men där fanns också en 
gemenskap där alla kände sina grannar 
och man hälsade på varandra. 
Evas mor hade vuxit upp under enkla 
förhållanden i Österbotten och var näst 
yngst av åtta syskon. Det var lång väg till 
skolan men skolgången blev kort. Som 
ung arbetade hon som hembiträde och 

kallskänka. Hennes far härstammade från 
ett brukssamhälle i Åbolands skärgård 
och var sjöman. Både kom att hamna i 
Stockholm där de arbetade på båten Birger 
Jarl. De blev ett par, gifte sig och fick ett 
barn tillsammans – Eva!
Då husen revs flyttades alla hyresgästerna 
till Rågsved, där Eva växte upp. I 
skolan upptäcktes Evas begåvning av 
en svenskalärarinna, som hade arbetat 
med Raoul Wallenberg som assistent på 
svenska ambassaden i Budapest under 
kriget. Hon uppmuntrade Eva att läsa 
böcker och sedan skaffa sig en ordentlig 
utbildning. 

Från Norra Latin gick vägen till 
Stockholms universitet där hon tog en 

civilekonomexamen. Hon utbildade sig 
också till journalist och arbetade på flera 
olika tidningar, som Ålandstidningen, 
tidningen Folket i Eskilstuna, Ljusnan, 
Konsument-Nytt och DN På Stan.
Eva var mycket språkbegåvad och 
behärskade engelska, franska, italienska 

Eva

Till minne av 
Eva Högberg Askaner 
(1960 – 2020)

Ännu en medlem av vår 
gemenskap har lämnat 
oss för att, som det 
herrnhutiska talesättet 
lyder: ingå i Frälsarens 
omedelbara närhet.
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och finska. Hon arbetade också som 
ekonom och översättare, en period åt 
Poolia och även med att översätta både 
bruksanvisningar och seriemagasin.
Från 2003 fick hon anställning 
hos svenska försvarsmakten, inom 
underrättelseväsendet. Henne uppgift var 
att sammanställa och översätta nyheter, 
skriva rapporter och göra analyser, vitala 
för svensk säkerhet.

I grund och botten betraktade hon 
sig främst som journalist. Hon ville 

göra skillnad och var mycket stolt över 
artiklar hon skrivit som avslöjat olika 
slag av missförhållanden.
Hennes förebild var tidningen Expressen, 
som skrivit ett stort reportage om hur 
hennes far blivit nekad ersättning efter 
en olycka till sjöss.
Eva var intresserad av konsthantverk 
och läste på slutet konsthistoria. Hon var 
medlem i Mensa, klubben för dem med 
högst IQ i landet, hon var intresserad av 
amatörteater, och Stand Up Comedy!

Hon hade funnit hopp och ljus 
i sin kristna tro och hon tog till 
sig bibelns innehåll med stort 
intresse.

Vi minns med glädje 
hennes slagfärdighet och 

positiva livsinställning. Hennes 
kunnighet och snabbhet i tanken 
gjorde varje diskussion med 
henne intressant. Hon väjde 
aldrig för de djupare frågorna. 
Hon öppnade tillvaron med 
ännu större perspektiv än dem 
vi vanligen utgår ifrån. Det var 
med stor bestörtning som vi 
fick höra att hon drabbats av 
en aggressiv cancersjukdom 
i lungorna. Hon hamnade 

på hospice på Stockholms sjukhem i 
slutet av sommaren 2020. Där uppstod 
en längtan efter att få gifta sig med 
sitt livs kärlek och den 23 september 
sammanvigdes hon med sin älskade 
Magnus i en enkel vigselceremoni, belyst 
av solens strålar den sista varma dagen 
på året.

Bröllopsakten var full av ljus och 
kärlek, trots att alla var medvetna 

om att Magnus och Eva inte skulle få så 
många veckor tillsammans som gifta. 
Det blev till sist bara sju veckor men 
deras relation sträckte sig över arton år, 
fyllda av glädje och många fascinerande 
samtal.
De sista veckorna fick hon tillbringa 
hemma i sitt eget hem tillsammans med 
sin älskade make. Hon avled stilla i hans 
armar.
Vi tänker på Eva med stor saknad och 
lyser frid över hennes minne.

Klas Lindberg
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Utlands
rapporter

Lettland: 
Gundars Ceipe som leder arbetet i 
Lettlands herrnhutiska kyrka drabbades 
av en hjärtinfarkt i höstas. Operationen 
förlöpte väl, men han behöver fortsatt 
förbön och stöd för sin rehabilitering. 

Vita Wiktorsson nämner att den 
traditionsenliga sommargudstjänsten i år 
i Ringi bönehus besöktes av den tjeckiske 
ambassadören som är väl förtrogen med 
herrnhutismens historia i Lettland. Hon är 
själv medlem i en herrnhutisk församling 
i Tjeckien. Gundars har med sina 
efterforskningar kunnat visa att de första 
herrnhutiska församlingarna i Lettland har 
haft stor betydelse för uppkomsten av den 
nationella identiteten. 

Albanien: 
Landet är hårt drabbat ekonomiskt av 
både jordbävningen förra året och Corona-
pandemin i år. Många av våra vänner i 
församlingarna har insjuknat i Covid-19 
och flera har dött. 

Dena Furtazi, som snart ska prästvigas för 
att leda den unga herrnhutisk-lutherska 
kyrkan i Albanien har drabbats av flera 
tunga besked. Ändå har hon varje dag 
lett andakter digitalt som samlat över 70 
deltagare. 

Hennes man insjuknade i Covid-19 och 
båda hennes svärföräldrar som var så kära 
barnvakter och praktiskt engagerade har 
avlidit i sjukdomen med bara fyra dagars 
mellanrum. 
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En ung kvinna som arbetar som 
administratör i Kyrkan i Tirana och en 
av de viktigaste ledarna för kyrkan i 
Pogradec insjuknade också i Covid-19. 
Den senare blev så sjuk att han måste föras 
till Turkiet för vård, till skyhöga kostnader. 
Han överlevde tack och lov, men hans 
syster dog. Det har med andra ord varit ett 
mycket tungt år för församlingarna. 
I svåra tider betyder stöd från trofasta 
vänner särskilt mycket. Fortsätt att be och 
ge! 

Richterska stiftelsen och EBF har vardera 
sänt 5 000 € till arbetet i Albanien, vilket 
mottogs tacksamt. Man räknar med att 
av dessa pengar kunna dela ut rejäla 
matpaket till julen till över 150 fattiga 
familjer, samt ge stöd till dem som farit 
mest illa under pandemin.

Nicaragua: 
Landet har drabbats svårt av orkanerna Eta 
och Iota, med stormstyrkor över 70 m/sek, 
vilket lett till stora översvämningar och 
jordskred. Över 60 000 har fått lämna sina 
hem och evakuerats till hamnstaden Puerto 
Cabezas, där folk trängs ihop på små ytor 
med dålig tillgång på mat och vatten. Små 
städer som Haulover har i princip jämnats 
med marken. Stadens brödrakyrka har bara 
fasaden och kyrktornet kvar.
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Honduras: 
Även här har orkansäsongen ställt till 
med stor skada. 8 000 bor i tält och 
tillfälliga skydd. 10 000 har evakuerats 
från sina hem och över 5 000 hektar 
odlingsjord med kokbananer, ris och kakao 
har totalförstörts. 350 hem, 87 skolor, 
33 hälsokliniker och 10 kommunala 
vattenreningsverk har förstörts. Vattnet 
i floderna stiger fortfarande och alla 
som bor i byarna vid kusten har blivit 
evakuerade. Behovet av förnödenheter och 
rent vatten är stort.

Sydafrika: 
Detta år har varit som en berg- och 
dalbana”, menar David Daniel Williams 
som vi understöder ekonomiskt för att 

han ska kunna fortsätta sitt viktiga arbete 
att leda ungdomsarbetet i Sydafrikas 
Brödrakyrka. Den organisationen har nu 
1200 medlemmar. 

David Williams sammanfattar sitt arbetsår 
så här: ”En bra sak är att jag har lärt mig 
att arbeta digitalt, hemifrån. Vi når många 
med små videoklipp och korta budskap, 
men jag har inte på 5 år varit så mycket 
hemma som nu, fortsätter David. 

Vi förbereder en stor internationell 
ungdomskonferens i Tanzania 2023. För 
2021 planerar vi att ha en gemensam, 
digital ungdomskonferens med ungdomar 
från Tyskland. Det ekumeniska samarbetet 
fortsätter, liksom vårt arbete med Taizé. ”
Av understödet David Williams fått har 
han också kunnat dela ut flera matpaket till 
behövande.
Som avslutning till sin rapport citerar han 
förre presidenten Nelson Mandela:

”Jag uppmanar den yngre 
generationen, som spelar en 
så viktig roll i att bygga upp en 
ny värld, att ta ansvar och inte 
ge efter för resignation eller 
hopplöshet, eller bli för otåliga, 
utan istället bli en stråle av hopp 
för många unga människor utöver 
världen som söker vägar att 
bygga tillit till den universella, 
mänskliga familjen. 
Genom att stötta och tjäna 
varandra kan vi gå framåt 
tillsammans och finna styrka 
och glädje i den solidaritet som 
förenar oss.”
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Ett stort och varmt

TACK
för alla generösa gåvor

till Brödramissionen!
Tack vare dem 

har vi kunnat ge stöd
där det funnits 

extra stora behov!
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Det talades tidigare mycket om det 
speciella året 2020. 

Många organisationer gjorde upp tio-
årsplaner med sikte på år 2020. 
Man försökte måla upp vackra 
framtidsvisioner och så lade man fram 
strategier för att nå det önskade målet. 

2019 pekade de flesta kurvor uppåt när det 
gällde ekonomi, sysselsättning och ökat 
välstånd.
I början på år 2020 slogs börsrekord, 
världen över. Först tog få någon notis 
om den nya influensan som börjat 

sprida sig från den kinesiska storstaden 
Wuhan. Men så började det hända 
obehagliga saker. Den nya influensan 
som fick namnet Covid-19 betedde sig 
inte som de vanliga säsongsinfluensorna. 
Hastigheten genom vilken den 
spreds var enorm och belastningen 
inom intensivvården blev våldsam.                                               
Många människor dog, främst äldre.

Den osynliga fienden måste bekämpas till 
varje pris. Länder och samhällen stängde 
ner med följd att ekonomin blev ansträngd 
och många förlorade arbeten och trygghet. 

Telefonen har använts flitigt och kontakten med medlemmarna har inte blivit sämre 
– tvärtom. Under sommaren hölls ett par utomhusgudstjänster med nattvard, bl. a. 
i Tessinparken och i Aspudden. Hembesök med nattvard utomhus eller på behörigt 
avstånd i hemmiljö har också gjorts. 
Två dagar reste vi runt över hela Storstockholm till 28 äldre medlemmar med en paj 
som bakats av vår mästerkock Meeha. Det var tänkt som en uppmuntran: 
”Du är inte bortglömd utan finns med i våra 
förböner.” De flesta besök avslutades med Herrens 
välsignelse som uttalades på behörigt avstånd i 
trappuppgångar, utanför dörren eller utomhus i 
bersån.

Varje torsdagskväll under denna pandemi har en 
grupp på 8-15 personer samlats för att läsa bibeln 
och be tillsammans på Zoom, något som blivit en 
viktig mötesplats för gemenskap och inspiration i 
tron.

Året        
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som inte blevsom inte blev
som vi hade tänkt oss som vi hade tänkt oss 

 

I Sverige var vi ganska väl rustade och 
drabbades inte lika hårt ekonomiskt som 
många fattiga länder som exempelvis våra 
missionspartners.

Offentliga samlingslokaler fick stänga 
och från den 8 mars fram till i början av 
oktober tvingades vi avstå från att hålla 
gudstjänster. 

Aldrig någonsin tidigare har Evangeliska 
Brödraförsamlingen upplevt ett 
sådant långt uppehåll i den ordinarie 
verksamheten. Under två veckor i oktober 
höll vi öppet, men tvingades pausa 

gudstjänstverksamheten igen, då en andra 
våg av smitta slog till.

Hur har den här tiden upplevts av 
medlemmarna?
”Alldeles för lång.”, ”När ska det här 
eländet ta slut?”, ”Jättetrist att inte få fira 
gudstjänst!”, ”Jag saknar gemenskapen 
jättemycket”!,  ”Åh, vad det är tråkigt att 
bara gå hemma!”

Ensamheten kan kännas extra svår under 
julen och särskilt nu då vi av omsorg om 
varandra måste hålla fysisk distans. 
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Alla samlingar och 
gudstjänster i Evangeliska 
Brödraförsamlingen är tills 
vidare inställda!

DET BLIR VARKEN NÅGON 
JULAFTONSOTTA ELLER 
NYÅRSBÖN I ÅR!
Sprid gärna denna information till 
vänner och bekanta som du vet brukar 
vilja vara med på dessa traditionella 
gudstjänster. Vi återkommer då 
Folkhälsomyndigheten ger oss tillfälla 
att öppna kyrkan igen för gudstjänster.

Om du önskar samtal eller själavård, 
tveka inte att ringa Klas Lindberg 0708 
540300.

Vad har vi som kyrka lärt oss av denna pandemi?
Omsorgen om varandra är jätteviktig!

Även om kyrkolokalen i sig har en mycket 
vital funktion måste kyrkan också kunna 
fungera utan gudstjänstlokal – ungefär 
som den gjorde i urkyrkan. 

Den dagliga, personliga bibelläsningen 
och andakten är också mycket viktig för 
relationen med Gud.

 Tack och lov lever vi i en tekniskt 
avancerad tid då vi kan hålla t

elefonkontakt, umgås digitalt och ta del av 
TV- och radiogudstjänster, etc.

En gemensam promenad är också ett 
bra sätt att fortsätta ha nära kontakt med 
varandra och kanske dela ett djupare 
samtal.

Kort sagt: 
Vi får ta vara på umgänget med Gud på 
vår kammare och fortsätta att ha omsorg 
om varandra!
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Budskapet handlar om en Gud som har 
kommit oss nära. Gud blev människa 

och har delat allt i vår tillvaro. Detta är 
julens största under och det ger oss hopp. 
Jesus kom och segrade över allt ont!

Lyssna till de trösterika orden ur julens 
GT-text från profeten Jesaja (1917 års 
översättning): 
Dock, natt skall icke förbliva där nu 
ångest råder…
Det folk som vandrar i mörkret skall 
se ett stort ljus; ja, över dem som bo i 
dödsskuggans land skall ett ljus skina 
klart. (Jes. 9:1-2)

Ljuset segrar över mörkret. Den natt av 
oro och ensamhet vi upplever just nu har 
ett slut. Låt oss ha Honom som är världens 

ljus för vår inre blick. Han har fört liv 
och oförgänglighet fram i ljuset genom 
evangelium. Det är hans födelse vi snart 
ska fira. Vi får göra det med hopp och 
tacksamhet i våra hjärtan.
Och vi håller ut i vetskapen om att vi inte 
är ensamma – vi har varandra - och ännu 
bättre: 

JESUS, HAN SOM ÄR VÄRLDENS 
LJUS VANDRAR OSEDD VID VÅR 
SIDA!

En rikt välsignad jul med mycket nåd och 
ett gott nytt 2021 önskas du av tillgivne

                                  Klas Lindberg

Julens evangelium ger oss närheten tillbaka
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God Jul
                       och 

Gott Nytt År

Evangeliska Brödraförsamlingen
Sibyllegatan 13
114 42 Stockholm

info@evangeliska.nu
Tel. 08-660 09 07
PlusGiro 51202-0

SWISH 123 379 62 08 
www.evangeliska.nu


