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Förr kunde man ibland höra den 
hemtrevliga hälsningen: ”Guds 
fred i stugan!”, då någon kom på 
besök. 
Det var en önskan om frid med Gud 
och fred med människor. Det hebreiska 
ord som vi brukar översätta med ”frid” 
eller ”fred” är ordet ”Shalom”. Det är ett 
mycket rikt begrepp som förutom fred 
och frid också betyder harmoni, trygghet, 
välgång, upprättad förbundsrelation, inre 
lugn m.m.
Då änglarna efter herdarnas besök i 
Betlehem sjunger: ”Ära i höjden åt 
Gud och på jorden fred…” så ligger 
i denna lovprisning en proklamation 
av att Gud genom sin nyfödde son vill 
föra mänskligheten tillbaka till det 
ursprungstillstånd som rådde innan 
syndafallet, där hon levde i harmoni med 
skapelsen, sig själv och Gud. 
Vi läser i 1 Kor. 14:33 att Gud är inte 
oordningens Gud utan fridens. Oordning 
är alltså fridens motsats. Oordning hotar 
friden och freden. Både den yttre och inre.
I vår oroliga tid har goda ordningar 
slagits ut. Demokratiska ordningar har 
ersatts av diktaturer där maktmänniskor 
tagit över. Krig har brutit ut.                                         
Folket lider och sanningen förtrycks. 

VI BEHÖVER SANNERLIGEN FRID 
OCH FRED PÅ JORDEN!

Fred börjar inifrån. Vi får frid med Gud då 
vi genom vår barnsliga tro tar emot Hans 
son i våra hjärtan. Då vi inser att vi är 
villkorslöst älskade utan gräns, förlåtna för 
allt dumt vi gjort och aldrig mer behöver 
prestera för att få bekräftelse infinner sig 
ett lugn på insidan. Jesus är Guds frid för 
oss! Ef. 2:14. 
Vi får ordning i vår inre värld. Vi 
genomskådar ytlighet och stress 
runtomkring oss. Vi blir bättre på att 
uppskatta och ta tillvara det som verkligen 
betyder något. Vi söker fred med vår 
nästa.

Låt din jul få präglas av Guds frid och 
fred! Stressa ner! Lägg dig ner raklång 
på rygg i sängen och titta rätt upp i 
taket. Släpp alla krav och bara tacka 
Gud.  Pusta ut! 
Samla dina nära och kära om du kan och 
tala om för dem hur mycket de betyder 
för dig. Är du ensam sök dig till en 
gemenskap där du kan önska någon annan 
Guds frid och själv ta emot den!
Välkommen till våra gudstjänster i jul och 
nyår och framöver. Gud vill möta dig med 
sin frid.
Med en önskan om en fridfull jul 
och ett välsignat nytt 2023!
  

Klas Lindberg

Julfrid
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Mitt besök hos Brödraförsamlingen på 
Korsgatan 10 ägde rum i adventstid. 

Det hade en särskild anledning. Det var 
nämligen min farmor Julia, född Marx, 
som introducerade adventsstjärnan i 
Sverige, när hon gifte sig med min farfar 
Erik Aurelius och flyttade från Herrnhut 
till Lund. 
Genom Julias försorg kom den 
herrnhutiska stjärnan att lysa i flera hem 

i staden. Genom en pappershandlares 
försorg kom den sedan att spridas vidare ut 
i landet.

Julia och Erik hade träffats i Jerusalem, 
närmare bestämt på Olivbergets 

topp. Erik var i Jerusalem som 
palestinaforskare. Julia var där på besök 
hos sin farbror Gustaf, som hade fått ta sig 
namnet Dalman efter sin svenska hustru. 
Gustaf var chef för det tyska arkeologiska 

Mitt  herrnhutiska arv

Carl Axel Aurelius, foto Mats Linde



5

Evangeliska Brödraförsamlingen i 
Göteborg hade bett mig tala över 
ämnet ”Min berättelse”. 
Föreståndaren Mats Linde ville att jag 
särskilt skulle beröra mitt herrnhutiska 
arv. 
Redan detta att på sin ålders höst 
redogöra för sitt levnadslopp, 
”Lebenslauf”, är ju i sig något typiskt 
herrnhutiskt. Sådana berättelser är 
tänkta att vara till uppbyggelse för 
efterkommande generationer. 
Något sådant anspråk gäller inte för 
dessa rader.

Mitt  herrnhutiska arv

institutet i Jerusalem och dessutom svensk 
och norsk generalkonsul.

Familjen Marx stammar från Rothenburg 
i Oberlausitz. Stamfadern för den 

herrnhutiska grenen av släkten hette 
Samuel Gotthelf (1783-1865). År 
1844 flyttade han med sin familj till 
brödraförsamlingen i Niesky. Om orsaken 
till flytten skriver han:

”Till slutet av år 1816 levde jag, om 
ock hederligt och gudfruktigt, ändå med 
världen. Då dog 1 januari 1817 min 
förste lille son i sitt sjätte levnadsår.                
Det skakade mig djupt och blev orsaken 
till min omvändelse från livet i världen till 
livet i Gud…”

Sex barn växte upp i detta hem och fick 
herrnhutisk fostran. 

Julia Aurelius (Kalmar läns museum)
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En av dem, Benno Marx, blev 
missionär i Kapkolonin och far till 

en rad missionärer och till biskopen 
i Brödrakyrkan Theo. Bland farmor 
Julias farbröder fanns ytterligare några 
missionärer i Brödraförsamlingens 
tjänst, så till exempel Ernst i 
Sydafrika och Karl i 
Leh i Kashmir. 

År 1926 
vigdes 

Erik till 
biskop i 
Linköpings 
stift. Som 
biskopinna 
ordnade Julia 
stiftets första 
prästfrumöte, något som 
sedan spreds till andra stift. 

Farmors syster Helene eller Lene, 
som hon kallades, stannade kvar i 

Herrnhut i ett hus som fadern köpt och 
döpt till Hügelheim. Där bodde hon 
både under Hitlertiden och sedan under 
DDR-tiden Lene skrev dikter för Dagens 
Lösen eller tyska Losungen i dess 
poetiska upplaga. Hon skrev psalmer för 
Brödraförsamlingens sångbok och hon 
översatte dikter av Hjalmar Gullberg från 
svenska. Hon drev också ett barnhem för 
handikappade barn i sitt hus, där hon även 
härbärgerade judiska flyktingar under 
Hitlertiden.

En episod från DDR-tiden: Lene blev 
kallad till polisen i något ärende. 

Förhörsledaren, som satt under ett porträtt 
av Karl Marx, frågade plötsligt: ”Är ni 
möjligen släkt med Karl Marx?” Lene, 
som tänkte på sin onkel i Kashmir, svarade 
jakande, varefter hon genast var fri att gå.

Nu kan det kanske tyckas som om 
mitt herrnhutiska arv framför allt 

består i beskådandet (och det något 
komplicerade ihopsättandet) av den vackra 
adventsstjärnan och läsningen av Dagens 
Lösen. 

Därutöver har jag 
besökt Herrnhut, 

men även den plats 
i Sydafrika där 
flera av mina 
släktingar 
verkat, nämligen 
Genadendal 

(Nådendal).          

Husen där påminde 
mycket om 

byggnaderna i Herrnhut. Så även 
kyrkogården, med enbart liggande stenar. 

Jag trädde in på kyrkogården 
genom en port med texten på 

afrikaans: 
”Gesaid in Schwachheit”. 

Där fann jag en grav med namnet 
Marx, en liten flickas grav. 

När man lämnade platsen kunde 
jag läsa på portalen: 

”Opgeweckt in Kracht”. 

Det får bli min hälsning till er i 
denna adventstid.

Carl Axel Aurelius, biskop emeritus
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Thomas a Kempis julbön

Dig, o himmelske Fader, vare evigt lov och pris,
för att du så älskade världen att du gav oss din enfödde son

och lät honom födas och bli vår broder.
För att vi skulle leva har du låtit                                                  

det eviga livet komma ibland oss.
För att vi skulle upplysas har du låtit själva                                           

Ljuset stiga ner i vårt mörker.
För att vi skulle bli dina barn har du gjort                                           

din son till ett ringa människobarn.
O, Gud, vilken underbar vishet och nåd                                             

har du inte brukat för att rädda oss.
Jag tillber dig ödmjukt vid din Sons krubba.

Tag emot mitt ringa tack och lov.

För Jesu skull. Amen



8

På nattygsbordet i mina morföräldrars 
sovrum låg alltid ett exemplar av 

”Losungen”, alltså Dagens Lösen. Varje 
morgon lästes det ur den boken. Då vi 
var barn och besökte morfar och mormor 
i Bayern på somrarna måste vi sitta tysta 
och lyssna medan andakten pågick. 
Vi förstod inte särskilt mycket. Orden 
på tyska var alldeles för svåra för oss. 
Vi längtade mest ut och ville leka. Det 
som gjorde starkast intryck på mig var 
mormors ivriga böner. I efterhand har jag 
förstått att Dagens Lösen ofta skänkte tröst 
och nytt mod under svåra förhållanden.

Min morfar, Albin Drechsler, var 
luthersk präst i Sachsen i Östra 

Tyskland. Han föddes i slutet av 
artonhundratalet och tvingades genomlida 
två världskrig. Han slapp bli inkallad till 
båda krigen, men det andra världskriget 
innebar stora umbäranden för familjen. 
Redan i början på 1930-talet hade morfar 
genomskådat den farliga nazistiska 
ideologin och tog öppet avstånd från 
den. Han anslöt sig till den tyska 
Bekännelsekyrkan där Dietrich Bonhoeffer 
var den mest namnkunniga ledaren. 
Vid krigsutbrottet 1939 anade han att 
katastrofen var på väg, men han predikade 
frimodigt vidare på den inslagna vägen. 
Det retade naturligtvis nazistledarna och 
morfar fängslades vid flera tillfällen. Han 
utsattes för tortyr, men vägrade styvnackat 
att ange någon.

En gång hotade regimen att döda alla 
präster som inte ville ställa upp på 

nazismens idéer. Då var det en evangelisk 
biskop med kontakter inom regeringen 
som lyckades övertala makthavarna att 
inte skjuta dessa stackars präster. Han 
menade att staten trots allt kunde dra 
nytta av deras tjänster. De behövdes 
som tröstare eftersom så oändligt många 
kvinnor hade blivit änkor och barn 
faderlösa.

En vinter i början av december, mitt 
under brinnande krig arresterades 

morfar igen. Dagarna gick, men familjen 
fick inga underrättelser om vad som hänt 
honom. Barnen var naturligtvis ledsna och 
längtade efter pappa, men mormor vägrade 
att låta missmodet ta över.

Julen närmade sig och mormor sade 
ifrån: ” Vi ska fira jul, vad som 

än händer!” Hon började städa hela 
prästgården, ta fram alla dukar och 
julprydnader. Julpyramiden ställdes upp. 
Huset pyntades och en gran inskaffades 
och pryddes med granna julkulor. Julbaket 
och tillagningen av julmaten gick snabbt 
för det fanns så lite att äta. 
Ju mer julen närmade sig desto ledsnare 
blev barnen. Saknaden efter pappa värkte.

Så kom julafton. Mormor gjorde 
allt för att muntra upp sina barn. 

Hon tände ljusen i granen, bjöd på de 
godaste julkakorna och finaste äpplena.                   
I julstrumporna hade hon lagt lite godsaker 

Den bästa JULEN
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och enkla gåvor, men någon 
julkänsla ville inte infinna sig. 
Då julsångerna sjungits rullade 
tårarna sakta ner utför kinderna.

Skymningen kom. Trots att det 
var julafton kändes hela huset 

ödsligt. Mormor hade varit igång 
hela dagen och gjort allt för sina 
barn. Nu satte hon sig äntligen 
ner i en fåtölj för att pusta ut. 

Plötsligt bankade det på dörren. 
Alla ryckte till. Vem är ute 
i mörkret en sådan här dag? 
Polisen hade ju redan tagit 
morfar. Var de ute efter mormor 
nu? Hjärtat bultade.
Försiktigt öppnade de dörren. 
Så hörde de den välbekanta 
stämman: 
God jul mina kära barn!

Vater, Vater! Pappa, pappa!! 
Nu visste barnen inte om 

de skulle skratta eller gråta. De 
kastade sig i famnen på sin far 
och började hoppa av glädje. 
Mormor slängde armarna om  
sin man och kramade honom 
hårt. Sedan satte de sig ner och 
tackade Gud för undret som skett. 
Alla var överens om att detta var 
den bästa julen i deras liv!

Klas Lindberg
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Från Europeiska Missionsrådet
Varje år möts representanter från 
de olika Brödrakyrkorna i Europa 
samt en representant från USA 
för att berätta om det arbete som 
varje missionsorganisation utför 
över hela världen. 
Här kommer ett sammandrag från 
mötet som hölls på Zoom den 24 
oktober.

BMB 
Först ut att berätta om sitt 
arbete var BMB, den brittiska 
missionsorganisationen inom 
Brödrakyrkan. De ansvarar framförallt 
för arbetet i de forna engelska 
kolonierna. I Sydasien har flertalet 
prästvigningar ägt rum i den Indiska 
kyrkan. I Nepal avled en viktig ledare 
broder Nagendra Pradhan och man söker 
fortfarande efter hans efterträdare. I 
Indien har man kommit till rätta med 
tidigare problem med korruption.

BDM 
Den danska Brödramissionen har sänt 
ut nya missionärer till Tanganyikasjön 
samt 16 volontärer till andra platser 
i Tanzania. Intresset att åka ut som 
volontär en kortare period växer bland 
de unga.
I Kongo understöder BDM ett stort 
hälsoprojekt. Förhoppningen är att 
kunna sända både nya missionärer och 
volontärer dit. Man har planer på att 

anställa en person i Danmark på heltid 
med uppgift att samla in pengar till 
detta projekt. Eftersom det är svårt att 
få arbetstillstånd i Kongo har man ofta 
måst söka turistvisum för volontärer.
HMH, Herrnhuter Hilfsmission, alltså 
den tyska missionsorganisationen, 
arbetar med att involvera fler yngre inom 
missionen och i styrelsearbetet. Man 
har haft en workshop för framtiden där 
man diskuterat vikten av att ha ett större 
fokus på klimatförändringen i världen 
och hur vi kan motverka den. David 
Daniels från Sydafrika besökte HMH 
och inspirerade till fortsatta insatser, 
både för miljön och för missionen. 
Man samtalade om framtida stöd till 
Malawi och Zambia och hur man ska 
kunna formalisera ett sådant stöd och 
partnerskap. Stödet till Star Mountain i 
Palestina är fortsatt starkt.

ZZg 
Den holländska Brödramissionen 
beskrev hur den ekonomiska nedgången 
och det minskade givandet har 
försämrat möjligheterna att stödja 
pågående projekt. Nu söker man nya 
finansiärer och samarbeten med andra 
missionsorganisationer. 

UWD  
(United Womens Desk) Från 
Brödramissionens kvinnliga avdelning i 
USA berättade syster Julie personligt om 
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en höjdpunkt i hennes arbete i Tanzania. 
En av hennes tidigare studenter 
hade blivit den nya ordföranden i 
systerorganisationen i Tanzania. I 
Tanzania satsar man framförallt på att 
stärka kvinnor i ledarroller. 
Man deltog i en kvinnokonferens i 
Tyskland i somras och en i Panama. 
Sådana möten är viktiga för att stärka 
banden mellan kvinnor och uppmuntra 
kvinnor att ta olika initiativ.

ABWM  
Den amerikanska Brödramissionen 
har tagit ett stort ansvar för arbetet i 
Central- och Latinamerika. Just nu 
sker positiva öppningar för evangeliet i 
Panama. Boken ”Moravian Treasures” 
som handlar om Brödrakyrkans historia 
och andliga rikedomar har översatts till 
spanska och har mottagits väl på Kuba 
och i Peru och andra platser.

Mission 21 
Den schweiziska missionsorganisationen 
som är ekumenisk och består av flera 
olika missionsorganisationer bedriver 
ett omfattande arbete i Tanzania. 
Brödramissionen representeras av 
broder Johannes Klemm som ofta 
befinner sig på resande fot i Tanzania 
för att stötta lokala ledare. En del av 
uppdraget består i att förmå tanzanier att 
aktivt motverka klimatförändringar. På 
senare tid har ett glädjande arbete bland 

fysiskt och psykiskt funktionsnedsatta i 
Tanzania börjat ta form. Deras situation 
är mycket utsatt. Liksom många andra 
missionsorganisationer arbetar Mission 
21 på att öka givarbasen och helt nyligen 
öppnades det för samarbete med tyska 
missionsorganisationer. 

Slaveri 
Frågan om hur Brödrakyrkan tidigare 
sett på slaveri togs upp. 
Ifrån Nederländerna påtalades att den 
diskussion den holländska Brödrakyrkan 
haft med sin systerkyrka i Surinam 
för ett par år sedan hade varit mycket 
betydelsefull. Den ursäkt som efter 
dessa samtal framfördes officiellt till 
ättlingarna till dem som utsattes för 
slaveriets övergrepp resulterade i en 
läkningsprocess och ett fördjupat 
förtroende. 

Från USA berättade Justin Rabbach 
om den omtalade pilgrimsvandring 
för rasrättvisa som många präster 
från olika kyrkor deltagit i. BDM 
har bett Jungfruöarna om ursäkt för 
den ”oförlåtliga synden av slaveriets 
orättvisor”. 
Även om övergreppen skedde för länge 
sedan vill man nu göra rätt – alltså be om 
förlåtelse.

Klas Lindberg
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TACK FÖR ALLT DU GER!
Det kan inte nog strykas under hur glada vi är över 
ert trofasta givande.Även om du tycker att din gåva 
är anspråkslös så gör den en viktig skillnad i många 

människors liv.       

Uganda
I mitten av hösten skickade vi ner ca 22 
000 SEK till kyrkbygget som vi stöttar.  
De har tidigare fått ekonomisk hjälp med 
grunden, väggar och tak men fortfarande 
fattades pengar till fönster och dörrar. 

Egentligen hade man önskat ett större 
bidrag för fönster i den önskade storleken 
eftersom de är ganska dyra. Men så 
väcktes kreativiteten till liv. Man beslöt 
att tillverka sina fönster själva. Stålkanter 
och glas beställdes och så satte man igång 

Detta har vi gjort med ER hjälp
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med att skära ut glasrutor och svetsa ihop 
stålramarna. Bilderna från arbetet visar 
på en genuin arbetsglädje och stor flit. 
Nu behöver man medel till inredningen: 
Kakel och cement, målarfärg och annat 
målarmaterial, belysning och elmateriel, 

riktiga stolar till kyrkan, kontorsmöbler 
och mycket mer. Vi fortsätter att stötta 
våra ugandiska trossyskon och hoppas 
kunna skicka ner en ordentlig julgåva.
Be för arbetet och också om ett snabbt slut 
på den Ebola-epidemi som brutit ut.
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Albanien
Glädjen över att äntligen ha fått sin egen 
präst präglar församlingsarbetet i de olika 
kyrkorna i Brödrakyrkan i Albanien. 

Som ung flicka fick Dena Furtuzi, för 
första gången höra talas om Jesus. 
Hon bodde i ett land där utövandet av all 
religion tills helt nyligen varit straffbart. 
Idag, knappt trettio år senare leder hon 
arbetet i Europas yngsta lutherska kyrka 
tillsammans med styrelsen i Tirana. 
Hennes prästvigningsdag den 18/9 -22 
lever kvar som ett historiskt datum i 
Albaniens herrnhutiska kyrka. 
Dena är mycket tacksam över att hon 
idag kan få resa runt i Albanien på heltid, 
undervisa och predika och inte minst 
få dela ut nattvarden. Be för henne om 
vishet, kraft och kärlek.
I Tirana kommer man i december i år att 
starta den första Alphakursen, vilket är 
mycket glädjande!!

I Lezhë har arbetet verkligen tagit fart. 
Sedan vi började stötta Bardha Akelpap 
så att hon kan ägna sig på heltid åt 
språkundervisning, bibelundervisning, 
diakoni och caféverksamhet har arbetet 
vuxit påtagligt. Bardhas verksamhet har 
vunnit ett stort förtroende och många 
söker sig till henne för att få hjälp att 
lära sig läsa, delta i bibelstudier, få råd 
och hjälp. Ibland kan det handla om 
viss ekonomisk hjälp, men resurserna är 
små. Grundvisionen är att ge hjälp till 
självhjälp. Lokalerna börjar bli väldigt 
trånga och det finns starka önskemål om 
hjälp att finansiera en större samlingslokal. 
Gudstjänsterna besöks av hela familjerna 
så det kryllar av barn!

Lettland
Den 6 november hade vi, för första 
gången sedan pandemin började, besök av 
Gundars Ceipe från Riga. Han predikade 
i gudstjänsten och berättade kort om 
arbetet i Lettland. Tyvärr hade en tidigare 
hjärtinfarkt berövat honom mycket av sin 
tidigare energi. Han orkar/får bara arbeta 
35 % idag. Låt oss be om att Gundars får 
sin styrka tillbaka och att effekterna av 
hjärtinfarkten ska klinga av.

Sydafrika
David Daniels får allt viktigare 
uppgifter som generalsekreterare 
för ungdomsorganisationen i den 
sydafrikanska Brödrakyrkan. Han deltog 
i höst i en stor konferens i Frankfurt 
arrangerad av kyrkornas Världsråd. Den 
största och viktigaste utmaningen för 
honom nu är att hitta, uppmuntra och 
forma framtidens unga ledare. Be för 
honom om vishet och kraft. Tack vare ert 
trofasta stöd kunde vi öka understödet till 
honom detta år!

Herrnhuts Brödramission 
utkommer med 4 nummer per år

Ansvarig utgivare:
Klas Lindberg, präst

Layout: Kerstin Lindberg

Bilder där inget annat anges:
Kerstin Lindberg
Unsplash.com
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Sedan 1731 då den första utgåvan av 
Dagens Lösen gavs ut har tusentals 
kristna från olika sammanhang jorden runt 
dagligen läst och reflekterat över samma 
bibeltexter. 
Vi är många som får stöd i vår andakt 
av de bibelord, som lottats och valts för 
varje dag. En del dagar kommer man 
sig dock inte för att själv läsa texterna. 
Anledningarna kan vara flera: 
trötthet, sjukdom, nedstämdhet eller 
svårighet att koncentrera sig. Kanske vill 
man tydligare känna att andakten sker i 
gemenskap med andra.  
Fr o m den 1/1 2023 kommer det att 
finnas möjlighet att lyssna på Dagens 
Lösen i en podd. Bokförlaget Libris 
som ger ut Dagens Lösen och Svenska 

Bibelsällskapet som har rättigheterna 
till Bibel 2000 har generöst gett sitt 
medgivande till att vi på det här sättet 
sprider Ordet. 
Podden är ett samarbete mellan 
Brödraförsamlingarna i Stockholm och 
Göteborg. De dagliga texterna läses in av 
olika församlingsmedlemmar. Prästerna 
i våra två församlingar kommer också att 
medverka.

Podden finner du på
dagenspodd.se
eller som
Dagens Lösen-podden i din poddspelare 

Maria Björnsdotter Olsson
Medlem i EBF Göteborg 

Dagens Lösen - nu som podd
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PROGRAM 
Julen 2022 - Mars 2023

Lör 24 december kl. 9 Julaftonsotta ”Den stora glädjen!” Klas Lindberg
Lör 31 december kl. 17 Nyårsbön med nattvard                                                                         
”Det är gott att hoppas i stillhet på hjälp från Herren!” Klas Lindberg
Fre 6 januari kl.15 Missionsgudstjänst med nattvard                                          
”Finns det visa män?” Klas Lindberg
Sön 22 januari kl. 15 Gudstjänst ”I nöden möter oss Gud” Olle Jonasson
Tis 24 januari kl. 17.30 Alphakursstart Grundkurs i kristen tro
Ons 25 januari kl. 15 Terminsstart Afternoon tea med bibelsamtal, Klas Lindberg 
Apostlagärningarna
Fre 27 januari – sön 29 januari VINTERKONFERENSEN  Sara Edström m.fl.          
se separat program http://clarakyrka.se/vinterkonferensen/
Sön 29 januari kl. 11.00 Sammanlyst gudstjänst i S:ta Clara
Ons 8 februari kl. 15 Afternoon tea med bibelsamtal, Klas Lindberg, 
Apostlagärningarna
Sön 12 februari kl. 15 Nattvardsgudstjänst ”Anden ger liv.”                                            
Klas Lindberg och Gospelkören Consensus med Sun Erkensten
Lör 18 februari kl 11.00 -16.00 Skapande lördag, ”Öppen ateljé”                           
Anmälan senast 13/2 till Kerstin Lindberg, 0733522877                                                 
Ons 22 februari kl. 15 Afternoon tea med bibelsamtal, Klas Lindberg, 
Apostlagärningarna  
Sön 26 februari kl. 15 Gudstjänst ”Prövningar” Minna Serholt  
Ons 8 mars kl. 15 Afternoon tea med bibelsamtal, Klas Lindberg, 
Apostlagärningarna  
Sön 12 mars kl. 15 Nattvardsgudstjänst ”Rent guld och ögonsalva.” Klas Lindberg  
Ons 22 mars kl. 15 Afternoon tea med bibelsamtal, Klas Lindberg, 
Apostlagärningarna  
Sön 26 mars kl. 15 Nattvardsgudstjänst ”Han störtar härskare…” Klas Lindberg  

Varmt välkomna!

070 8540300


