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Varför firar vi jul?
Bakom allt glitter, all slipprig julmusik i butikerna, köphetsen och frosseriet vid
jul döljer sig en skimrande hemlighet. Min far brukade alltid vid jul önska sina
vänner ”Glad Jesu födelsedag!” istället för ”God Jul!” för att påminna dem om
vad som är julens verkliga glädjebud: Att Gud blivit människa!
I julens texter slås vi av att Gud är villig att göra allt för att rädda oss. Den
Allsmäktige blir ett litet barn som läggs på hö som kliar i ett kallt skjul i
Betlehem. Vi möts av en kärlek som inte väjer för någonting. Gud gör sig
sårbar, utsätter sig för prövningar och lidande, allt för att föra oss tillbaka till
det förlorade barnaskapet. Han ska en dag för oss alla, lida och dö, för att
överbrygga bråddjupet som uppstod då vi vände Gud ryggen.
På korset fullbordas Guds kärleks triumf. Synden sonas och döden besegras,
vi blir förlåtna och får ta emot evigt liv. Jul och påsk hör ihop! Under julen
möts vi av Guds längtande kärlek och på påsken av hans självutgivande kärlek.
Att Gud valde att bli människa visar hur starkt han önskar att vi ska komma
honom nära och lära känna honom. Han blev en av oss – så mycket lättare att
förstå och ta till sig än en distanserad Gud.
Ängelns ord till herdarna ljuder än:
”Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket.
I dag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är Messias, Herren.
(Luk. 2: 10-11)
Gud har kommit nära! Han vill till och med låta sig födas i våra hjärtan.
Avvisa inte den kärleken. Den är julens största gåva.
Med en innerlig önskan om en välsignad jul och ett gott nytt 2019!

Klas Lindberg, präst i Evangeliska Brödraförsamlingen i Stockholm
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Utsikt mot kyrkans bakgård

Ledarträning i Tirana 9 – 11 november
I strålande solsken möttes vi upp av vännerna, från vår systerkyrka i
Albanien, på Moder Theresas flygplats utanför Tirana. Med på resan var
Sune Andersson som skulle dela erfarenheter från sitt långa yrkesliv som
lärare och konflikthanterare med gedigna insikter i socialt arbete.
Text: Klas Lindberg

D

et kändes skönt att få se solen igen
efter flera veckor av grått dimtäcke
över Skandinavien. Programmet visade
sig dock vara mycket intensivt upplagt så
någon solsemester var det definitivt inte
fråga om, Efter en kort rundvandring i
trakterna runt hotellet där vi installerats var
det dags för det första undervisningspasset
på fredagkvällen.

Petrusbrevet. (1 Petr.2:3ff)
Vi hann gå igenom delar av Första
Petrusbrevet, dock inte allt, trots att
undervisningen fortsatte på lördagen
mellan kl. 9.30 – 19 med paus, 2,5 timme
för lunch. Intensivt! Och på söndagen
firade vi nattvard tillsammans, något som
bara kan ske då någon av oss präster är
närvarande.

Temat var att ”Leva tillsammans då
Gud bygger sin kyrka. Ett hus byggt av
levande stenar,” utifrån texterna i Första

Responsen var mycket god. De sex
kyrkorna som representerades av
sina ledare uppskattade den praktiska
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Sune Andersson delar erfarenheter från sitt liv
tillämpningen i undervisningen. Den
hade tonvikten på hur Guds Ord skapar
gemenskap och utrustar oss för våra olika
uppgifter. Ett särskilt pass om relationerna
mellan man och hustru väckte livligt
engagemang. De fick beskriva hur de
uppfattar den ideala mans- respektive
kvinnorollen. Många av ledarna har
partners som ännu inte är troende och de
blev uppmuntrade av Petrus tankar om att
vinna sin make genom handling utan ord.
Efter seminariets avslutning på

söndageftermiddagen gjordes en utflykt till
hamnstaden Durres. Det är Albaniens näst
största stad full med fornlämningar från
romartiden. En över två timmar lång väntan
på maten omintetgjorde dock tyvärr ett
besök på det historiska museet.
Det är uppmuntrande att se hur arbetet i
Albanien sakta växer fram. Med stöd från
den danska Brödramissionens kunde man
börja arbetet på allvar. Det stödet har varit
och är fortfarande viktigt.

Dena Grillo Furtazi, Vjolica och Edi Mazi
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Deltagarna från de sex olika kyrkorna lyssnar ivrigt
stort ansvar för kyrkans allra första tid. Låt
oss också omsluta dem i våra förböner, nu
när de alla gått i pension, men fortfarande
brinner för att stödja sin kyrka.

Redan från starten satsade man på barnen.
De är alltjämt i fokus, vilket gör att kyrkans
medlemmar har en mycket låg medelålder.
Behovet av erfarna ledare är stort. Det är
därför en särskild glädje att kyrkans första
prästkandidat Dena Grillo Furtazi snart
närmar sig slutet på sina teologiska studier
och kan börja se fram mot prästvigningen
nästa år. Hon har visat prov på ett
intelligent och vidsynt ledarskap med stor
integritet. Dena blir den första prästen i den
luthersk-herrnhutiska kyrkan i Albanien.
Att hon dessutom är kvinna och därmed
en av de allra första kvinnliga prästerna
någonsin i Albanien, kanske den allra första
är något alldeles extra.

Tack för alla gåvor till detta arbete! Och
alla förböner!

Låt oss sluta upp i förbön för henne och
hennes familj.
Vi tänker också på Vjolica och Edi Mazi
och Merita Meko m. fl. som tagit ett så
Äntligen nattvard
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Minnen från
barndomens jular
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J

ulen är framförallt barnens högtid.
Alla kommer ihåg hur svårt det
var att komma till ro och somna
kvällen innan julafton. ”Kommer inte julen
snart?” suckade vi och kunde knappt
bärga oss. Hela lägenheten hade gjorts
fin. Granen stod klädd och doftade friskt i
vardagsrummet. I vårt hem hade mammas
klara sopran hörts i veckor. Hon älskade att
sjunga sin barndoms vackra, tyska julvisor
som hon ackompanjerade på pianot. För
oss var tyska julvisor ett självklart inslag
på julen. Vi tyckte om dem och de hjälpte
henne att återskapa något av den varma
julstämning hon trots allt upplevt som
barn, mitt under brinnande krig. Mamma
hade som sextonåring kommit som flykting
från Tyskland med de allra sista Bernadottebussarna som gick till Sverige. Det tyska
arvet visade sig främst i musiken men också
i julpyntet som var överdådigt.

få tag i en Expressen. Just då han gått
ut bankade det kraftigt på dörren och vi
sprang förväntansfulla ner för trappan och
öppnade. Utanför stod en lång person med
stort skägg och röd luva. Hans ansikte var
onaturligt stelt och han rörde aldrig på
munnen då han talade. Min lillasyster blev
livrädd och skrek i högan sky då en stark
och grötig röst ropade: ”Finns det några
snälla barn här?” Jag visste aldrig hur jag
skulle svara, för jag kunde aldrig avgöra
om jag varit snäll nog. De andra barnen
ropade dock frimodigt: ”Jaa, jättesnälla.”
Så fick alla, även de som inte ropat en
liten julklapp som tomten tog ur sin bruna
potatissäck. Sedan försvann han. Och bara
några minuter senare kom farfar tillbaka.
”Såg du tomten?”, frågade vi. ”Nej, och jag
glömde att köpa tidning också”, svarade
han. ”Vilken otur!” utbrast vi.
Alla var uppspelta och vi stojade friskt. De
vuxna blev trötta och sade alldeles för tidigt
att ”Nu måste vi åka hem.” Besvikna satte vi
oss i baksätet i den iskalla bilen och stirrade
trumpna ut genom fönstret. Väl hemma
läste pappa julevangeliet. Vi lyssnade
uppmärksamt och julfriden infann sig.
Orden var högtidliga och någonstans inom
oss anade vi att det som skildrades var
väldigt betydelsefullt, även om vår förmåga
att intellektuellt tillägna oss teologiska
djup, var mycket begränsad. ”Undrar om
Jesusbarnet frös mycket?”, tänkte jag. Snart
blev det dags för julgröt och skinka och
sedan blev det äntligen julklappsutdelning.
Det var inte så dumt att vara hemma igen,
erkände jag och att det var julafton var
väldigt, väldigt mysigt.

På julaftons förmiddag bar det av till
farmor och farfar i Ålsten. Där fick vi
träffa kusinerna och leka. Min jämnårige
kusin Sverker och jag älskade att titta på
Kalle Anka på TV och särskilt avsnittet
där Piff och Puff beskjuter Pluto med
valnötter. Vi skrattade så vi skrek. När
programredaktionen på TV något år senare
beslöt att ta bort detta inslag för att det var
för våldsamt blev vi mycket besvikna. För
oss var det julens höjdpunkt.
Alla barnbarn fick en marsipangris av farfar.
Det kom alltid en tår i hans ögon då han
betraktade alla sju barnbarnen. Han var
rörd och tacksam. Tyvärr lyckades han alltid
smita iväg just då tomten kom. Han som
aldrig brukade köpa kvällstidningar fick
plötsligt för sig att han absolut måste

Klas Lindberg
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“Jag hittade en
oas i storstaden.”
Linda Johansson har sedan några
år tillbaka hittat ett andligt hem i
Evangeliska Brödraförsamlingen i
Stockholm. Hon föddes i Uddevalla,
växte upp i Malmö som ensambarn,
tillbringade närmare 6 år i USA
och arbetar idag på Aller media på
Humlegårdsgatan som
Key Account Manager.
Vid pennan: Klas Lindberg

Hur kom det sig att du blev kristen?

blev god vän med en tjej i tennislaget
som pratade om sin tro och tog med
mig till sin kyrka.

Under min uppväxt blev min mamma
intresserad av New Age, något som
smittade av sig på mig. Jag har alltid
trott på en Gud, men inte kunnat sätta
in honom i rätt sammanhang. Min familj
var inte kristen. Det var i skolan som jag
först fick kunskap om kyrkan.

Efter första gudstjänsten kunde jag
sätta in Gud i ett sammanhang och
det kändes naturligt att bli en kristen.
Jag fick en längtan att vara med på
gudstjänster varje vecka, men eftersom
jag inte hade körkort så kom min
kompis Liz och hämtade mig i sin bil
varje söndagmorgon. Detta gjorde hon
under alla fyra åren vi gick på college
tillsammans. Efter examen bodde jag
i Kalifornien i två år där jag fortsatte
gå i kyrkan på egen hand. Jag gick till
Saddleback Church lite då och då, en
välkänd megakyrka, och varvade den

Jag tyckte om idrott och fick ett
tennisstipendium så jag kunde flytta
till Nashville, Tennessee i USA. Där
pluggade jag på college och tävlade
samtidigt för universitets tennislag,
Belmont Bruins. Tennessee ligger i
USA:s bibelbälte, något jag inte var
medveten om när jag flyttade dit. Jag
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började jag ifrågasätta hur saker och
ting fungerade. Något kändes inte rätt.
Under två år brottades jag med olika
frågor, vilket gjorde att engagemanget
i kyrkan inte var lika glädjefyllt utan
kändes alltmer kravfyllt.
En resa med en vän blev en
vändpunkt. Jag delade med mig av
mina funderingar till henne och hon
hade känt samma sak. Jag blev lite
bekymrad, men kände starkt att jag
inte skulle stressa fram något förhastat
beslut. Jag ville inte hoppa runt bland
en massa kyrkor. Jag ville känna ett
lugn från Gud.
Min kompis Cecilia gick på
Lärjungaskolan i S:ta Clara kyrka.
Hon tipsade mig på att de hade
en kvällsbibelskola på Evangeliska
Linda och vännen Liz på examensdagen
Brödraförsamlingen som vi gick till
en kväll. Jag började gå dit också på
med andra frikyrkor i Burbank. 2010 fick söndagarna. Så fort jag gick genom
jag avslag på mitt visum och tvingades
dörren kände jag frid. Jag kände mig
flytta tillbaka till Sverige. Nu ville jag bo i hemma och bestämde mig för att göra
en storstad och det blev Stockholm.
EBF till min kyrka.
Vad hände när du kom hem
till Sverige igen?

För mig var det väldigt bra att Minna
och Christel ungefär samtidigt som mig
kom till församlingen. Då fick jag några i
min ålder att umgås med.

För mig blev det viktigt att hitta en
kyrka som liknade kyrkan jag gått i,
i USA. Jag googlade på karismatiska
kyrkor där man talade engelska och
skrev ner namnet på fem olika kyrkor.
Valet hamnade på den andra jag
besökte, en stor kyrka som var full
av engagerade unga kristna. Till en
början trivdes jag bra, men efter två år

Jag vill ge rådet till alla andra som letar
efter en kyrka där de verkligen kan
känna sig hemma: Stressa inte, våga
vara utan hemkyrka ett tag och låt Gud
leda dig till rätt församling.
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Linda och bästa vännen Cecilia

Vad betyder Evangeliska
Brödraförsamlingen för dig?

vår egen längtan. Det blir också en
andlig fördjupning, något som jag tycker
är jätteviktigt.

Det är en bra balans och nivå på
predikningarna, allt är inte så svartvitt.
Vi utmanar varandra i tanken. Det
är viktigt att kunna växa i tron. Jag
upplever att människorna i Evangeliska
Brödraförsamlingen har respektfulla
relationer till varandra.

Till sist, har du något du vill förmedla
till den äldre generationen?
Glöm inte att ni har väldigt mycket att
ge! Ni har en stor livserfarenhet och
en prestigelöshet som är viktig att
förmedla till den yngre generationen.
Eftersom ni levt längre har ni en bättre
överblick, ett helikopterperspektiv över
livet. Därför kan ni ge oss yngre ett
större lugn i våra liv. Glöm inte det!

Det har blivit lite av en oas för mig. Jag
känner fortfarande samma lugn då jag
går in genom dörren. Jag har aldrig
känt den pressen jag kunde känna
tidigare. Något som betyder mycket för
mig är samlingarna där vi läser bibeln
tillsammans och samtalar om hur den
talar till oss. Där kan vi vara öppna med

Ni kan också bidra till den andliga
fördjupningen som är så viktig.
10

1700-talets radikaler!
Några ord om herrnhutismens
betydelse för svenskt fromhetsliv.
Text: Klas Lindberg

M

in gode vän Christer Ahlberger,
professor i historia vid Göteborgs
universitet, som särskilt intresserat
sig för den historiska forskningen om
herrnhutismen brukar kalla de första
herrnhutarna för ”1700-talets radikaler”.
Det fanns inga andra grupper i samhället
vid den tiden som hade så radikala idéer
om mission, jämlikhet mellan könen,
pedagogik och församlingsliv etc. som just
herrnhutarna.
Den våg av kärlek som hade utlösts i det
lilla kapellet i godset i Berthelsdorf, en
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augustidag 1727 skulle för alltid förändra
livet för de tolv församlade männen som
deltagit i gudstjänsten och dem som
lät sig ryckas med av deras entusiasm.
Frälsarens lidande kärlek på korset hade
blivit så levande för dem att allt annat blivit
ovidkommande. Nu bars de av en ny, starkt
framforsande kärlekens ande. De ville
förändra döda strukturer genom att leva
kristendom, men framförallt önskade de
överallt vittna om Lammets självutgivande
kärlek vart de än kom. Hela världen måste
få en ärlig chans att ta emot Frälsarens nåd
och glädje.

Godset Berthelsdorf som det ser ut idag
sina sysslor och umgås med personer
i samma omständigheter som en själv.
Samhällsrangen och de olika titlarna var
underordnade den stora gemenskapen
och de ofta förekommande sångstunderna
och gudstjänsterna bidrog starkt till
sammanhållningen.

Herrnhutarna blev de första ur den
lutherska kyrkan att på allvar sända
ut missionärer över hela världen, ofta
till ett mycket högt pris. Västindien,
Grönland, Nordamerika och senare allt
större områden i Sydamerika, Afrika
och även Asien kom i kontakt med dessa
missionärers outtröttliga arbete. De bar
med sig en holistisk männidkosyn. Hela
människan var viktig, inte bara det andliga.
Herrnhutarna bidrog med alla slags
utbildning, både praktisk och teoretisk.
De insåg musikens betydelse och skapade
ett eget ”sound” där musiken inte fick bli
alltför bullrig utan skulle framför allt hjälpa
människor att finna andakt och lyfta själen i
lovsång till Gud.
Man försökte möta de olika behov vi har
i livet och byggde därför separata hus för
unga ogifta män och kvinnor, andra för
äldre ogifta män och kvinnor och andra
för familjer med barn. Alla var bröder och
systrar och hörde till den stora familjen,
men i dessa hus kunde man ostört utöva
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Man utvecklade en särskild arkitektur
med tydliga räta vinklar. Förhållandet
till naturen var viktigt och man försökte
alltid skapa harmoni mellan grönska och
bebyggelse då man skapade sina samhällen.
Från missionsarbetet i Nordamerika på
1700-talet finns bilder på vackert anlagda
trädgårdar runt missionsstationerna. För att
få komma in i dessa planteringar som hade
lustgården i Eden som förebild måste man
vid grinden lägga av sig sina vapen och
spritflaskor. Dessa oaser ansågs på sin tid
vara de vackraste och mest välskötta i hela
Nordamerika – innan de brändes ner i de
många krig och stamfejder som rådde.
Den allra största inverkan hade
herrnhutarna på det inre livet. Innerligheten

Salen där herrnhutiska väckelsen föddes
och helgjutenheten i de olika kristna
gemenskaperna som man upprättade gjorde
djupa avtryck. Även om man aldrig hade
ambitionen att bilda nya samfund eller
skapa nya stora församlingar måste man
medge att deras inflytande varit stort trots
deras relativt lilla numerär.

sällskap eller föreningar. Ofta fick de verka
underjordiskt, ständigt påpassade av polis
och länsman. Syftet var att höja det andliga
livet bland de kristna.
En av dem som närvarade vid den
historiska gudstjänsten i augusti 1727 var
bergassessor Carl-Henrik Grundelstierna.
Han hade under en studieresa råkat
hamna i Herrnhut och återvände djupt
gripen tillbaka till Sverige. I Stockholm
försökte han introducera den nya rörelsen
i de pietistiska kretsarna och vann en
del anhängare bland dem. Även greve
Zinzendorf besökte Sverige några år
senare. Han vistades i Malmö och gjorde en
avstickare till Lund för att möta den aktade
biskopen Andreas Rydelius. Han ställde sig
dock relativt kallsinnig och något resultat
ledde inte grevens besök till.

Diasporaarbete
Vid sidan av missionsarbetet
och grundandet av regelrätta
Brödraförsamlingar i Tyskland och Holland
växte ett viktigt diasporaarbete fram.
(Diaspora = förskingring)
I de nordiska länderna var det otänkbart att
bilda nya församlingar. Statskyrkosystemet
innebar ett monopol i andligt avseende
och konventikelplakatets stränga regler
medförde allvarliga straff för dem som
vågade trotsa förbudet att samlas till
andakt utan en prästs närvaro. Man
bildade därför ”societeter” i Stockholm,
Göteborg och Karlskrona, alltså ett slags

Viktigare var det arbete som påbörjades
1731 av de så kallade diasporaarbetarna.
De gjorde regelbundna besök i Sverige
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Här byggdes den första herrnhutiska kyrkan i Sverige,
i nuvarande Kungsträdgården, Stockholm
ting” var inte något man skulle tänka på. I
stället var det troheten som efterfrågades.
I arkivet i Herrnhut finns långa rapporter
från dessa resepredikanter, avfattade på en
märklig blandning av tyska och svenska.
De utgör ett mycket viktigt underlag för
forskning om herrnhutismens utbredning
på 1700- och 1800-hundratalet. Det är
rörande att läsa med vilken omsorg man
bemödade sig om var och en, ner till de
allra minsta bland vännerna. De kunde
sitta i dagar och lyssna på deras bekymmer
och andliga erfarenheter. I de flesta fall
lyckades de finna det förlösande ordet som
var till stor hjälp.

och utgjordes ofta av enkla, olärda män,
hantverkare och arbetare. Oftast var de
födda i Sverige, men hade på olika vägar
kommit i kontakt med Herrnhut och
blivit gripna av väckelsen där. De sändes
tillbaka till sitt gamla hemland som ett
slags resepredikanter för att verka för
brödraförsamlingens idéer. Man betraktade
inte formerna som särskilt viktiga, däremot
idéerna och den anda som genomsyrade
den herrnhutiska väckelsen. Genom
församlingspräster som var öppna för
den nya rörelsen skulle församlingarna
påverkas. Man var noga med att inte gå i
opposition med de kyrkliga företrädarna.
Istället skulle diasporaarbetarna fungera
som själasörjare för de små herrnhutvänliga
grupperna som bildats. De skulle, som en
rundskrivelse från 1783 påpekar: ”inte
predika utan trösta, förmana och hjälpa”
så långt det var möjligt. Att uträtta ”stora

Diasporaarbetarnas uppgift var sannerligen
inte den lättaste. Den ställde krav på dem
att kunna umgås med alla samhällsgrupper,
från uppburna aristokrater och lärda präster
till smarta affärsmän och enkla bönder.
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Andliga ledare under 1800-talets stora
väckelser som Carl Olof Rosenius och Lina
Sandell m.fl. hade alla tagit starka intryck
av herrnhutismen. Faktum är att på många
av de platser i Sverige där herrnhutismen
slog igenom en gång finns idag antingen en
EFS missionsförening eller en församling
som tillhör Evangelisk Luthersk Mission
(tidigare Bibeltrogna vänner).

För alla dessa skulle de vara ledare och
kunna ge ett ord i rätt tid. Man färdades
lång sträckor på mycket dåliga vägar i
skrangliga kärror. De fick utstå strapatser,
köld och hetta. Vid framkomsten bjöds de
ibland endast den enklaste kosten. Många
gånger mötte de motstånd, särskilt från
prästernas sida. De blev misstänkliggjorda
och förlöjligade, men gemenskapen de
hade i sina små grupper uppvägde alla
svårigheter. De sporrade varandra att ta nya
tag och låta fler få ta del av den lidande
Frälsarens kärlek.

Herrnhutismen hade sin kanske största
betydelse i Sverige som en viktig andlig
strömning under 1800-talets stora
väckelser. Medan den strängare delen av
svensk väckelsekristendom som betonade
den etiska sidan av kristendomen i Henric
Schartaus tappning bidrog herrnhutarna
till att den nyevangeliska rörelsen fick
genomsyras av den fria nådens evangelium.
Glädjen och kärleken fick inte glömmas
bort.

Totalt antar man att när den herrnhutiska
väckelsen i Sverige var som starkast att
över 1000 personer spridda över landet
var ivriga anhängare av herrnhutismen.
Bland dem fanns många präster. På
1740-talet uppstod större väckelser i
Stockholm, Göteborg, Västergötland och
Skåne, men endast i Stockholm, Göteborg
och Karlskrona organiserades regelrätta
societeter varav societeten i Karlskrona
lades ner 1839. Även Norrland påverkades
av hernhutismen.

Herrnhuts Brödramission utkommer med fyra nummer per år.
Ansvarig utgivare: Klas Lindberg, präst, tel. 0708 54 03 00
Layout: Christel Espenkrona
Foto: Klas Lindberg, Linda Johansson, Wikimedia commons,
upsplash.com
Omslagsbild: Jens Lagemyr
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Helg med

Andlig fördjupning

Den befriande nåden
17-18 mars 2019

Ylva Eggehorn
Christian Braw
Margareta Bengtson
M.fl.
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Den 17 och 18 mars 2019 kommer Evangeliska Brödraförsamlingen att
anordna en helg om andlig fördjupning, något som efterlyses av många.
Vi kommer att gästas av författaren och poeten Ylva Eggehorn och prästen
och författaren Christian Braw, samt få lyssna till sångerskan och harpisten
Margareta Bengtson.
Ylva Eggehorn har gjort sig känd i vida kretsar för sitt omfattande
författarskap. Hennes innerlighet och språkkänsla berör många. I sin ungdom
stod hon ofta ensam på barrikaderna och lyfte fram det kristna perspektivet i
kulturdebatten. Hennes glöd har inte falnat.
Christian Braw är upphovsman till en stor mängd böcker i vitt skilda ämnen,
som teologi, filosofi, kyrkohistoria, retorik och politik m.m. Det är inte fel att
påstå att han är en av våra mest lärda kristna personligheter, djupt förankrad i
en gammalkyrklig mylla.
Margareta Bengtson är en av vårt lands främsta jazzsångerskor. Hon är
genommusikalisk och har kallats ”Vår tids Alice Babs”. Dessutom är hon en
mycket framstående harpist.

Temat för dessa dagar är: Den befriande nåden.

Program:
Lördag 17 mars
Kl. 13 Inledning. Klas Lindberg
Kl. 13.30 Ylva Eggehorn ”Den förunderliga nåden”
Ca kl. 14.45 Kaffe
Kl. 15.15 Christian Braw ”Nådens ordning”
Kl. 16.45 Andakt. Minna Serholt
Kl. 17 Kvällsmat på egen hand
Kl. 18.30 Konsert med Ylva Eggehorn, dikter och Margareta Bengtson,
sång och harpa. ”Min nåd är allt du behöver?” 1 Kor. 12:9

Välkommen och bjud med dina vänner!
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Alpha

det avspända sättet att upptäcka mer
av vad kristen tro handlar om
Välkommen att anmäla dig till vårens Alphakurs. Över 110.000 svenskar
har gått Alpha, som är utan konkurrens den mest populära kursen om
kristen tro!
Kursupplägg: Varje kurstillfälle börjar med en god måltid, där vi lär känna
varandra på ett avspänt sätt.
Kl. 18.00 är det dags för kvällens föredrag som tar upp olika centrala
ämnen i den kristna tron. Sedan blir det kaffe eller te och så delar vi
våra frågor och funderingar öppet och ärligt. Din bakgrund är oviktig i
sammanhanget. Du kan kalla dig sökare, troende, agnostiker eller bara
en som vill veta mer. Alla är lika välkomna.
OBS. Ingen har någonsin ångrat att de deltagit i kursen, tvärtom!
Många har vittnat om att det känts mycket tråkigt att sluta kursen för den
har varit så berikande. De har fått nya insikter och vänner och mycket mer.

Nästa kurs startar den 22 januari 2019 kl. 17.30.
Du anmäler dig antingen via mail till info@evangeliska.nu
eller till Klas Lindberg 0708 540300 senast den 18/1.
Kostnad för kursen är 350:-vilket inkluderar 11 tisdagskvällar
med mat och en lördag.

Varmt välkommen!

PROGRAM FÖR DECEMBER 2017
OCH JANUARI 2018
Sön 16 dec kl. 15 Nattvardsgudstjänst ”Senap och surdeg.” Klas Lindberg
Ons 19 dec kl. 15 ”I julpyramidens sken” Barbro Hertzsch läser julberättelser
Mån 24 dec kl. 8.30 Julaftonsotta ”Hell dig julafton!” Klas Lindberg
Mån 31 dec kl. 17 Nyårsbön med nattvard ”Guds barn ”Klas Lindberg
Sön 6 jan kl. 15 Missionsgudstjänst ”Öppna kistorna” Klas Lindberg
Ons 16 jan kl. 15 Terminsstart bibelsamtal, Klas Lindberg, Andra Petrusbrevet
Sön 20 jan kl. 15 Nattvardsgudstjänst ”Källan inom dig” Klas Lindberg,
Tis 22 jan kl. 17.30 Alpha-kursstart!
Fre 25 – sön 27 jan VINTERKONFERENS tema: ”Tillbaka till friheten!”.
Med bl.a. Sebastian Stakset, f.d. rappare med kriminellt förflutet, numera
evangelist och Kerstin Oderhem, EFS missionsföreståndare
Sön 27 jan kl.11.00 Sammanlyst med Högtidsmässa med S:ta Clara
Ons 30 jan kl. 15 Bibelsamtal Klas Lindberg, Andra Petrusbrevet

Varmt välkomna!
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