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5/1 Lions Trettondagskonsert
6/1 Hela världens gudstjänst
8/1 Robert Wells & Sofia Källgren

TILL ALLA HUSHÅLL I SALTSJÖBADEN

Tre nyårslöften som bara gör mej gott
Det finns en massa nyttiga och förnuftiga
nyårslöften, som visserligen är bra, men
oftast ganska trista; trista därför att
jag och du, vi som skulle bli ”en bättre
människa”, oftast ändå misslyckas, och
så känner man sig istället som en sämre
människa!
Så jag bestämde mej, i god tid, för att
satsa på nyårslöften som bara gör mej
gott, och som när jag misslyckas inte gör
mej varken sämre eller bättre. Jag bara
längtar efter att ta upp löftena igen. Här
är de:
Nummer ett. Jag vill minst en gång
i veckan ta fram en bok med roliga
historier, eller surfa in på Youtube och
leta saker som jag kan skratta gott och
hjärtligt åt. Tänk att få skratta, gärna
hejdlöst; tala om att spänningar släpper
och att sorger och bekymmer får vika.
Jag vill skratta och le mera år 2011.
Löfte nummer två, är egentligen
nygammalt. Jag vill varje dag påminna
mej själv om tre bra saker att tacka för
när dagen är slut. Hur dagen än varit så
vet jag att där finns alltid nåt att vara
glad och tacksam för. Det märkliga som
alltid händer, är att listan på tre saker,
blir fyra, och fem och sen fler. Då är det
helt OK att ett och annat misstag under
dagen smyger sig in, snart omhuldat av
nåt hjärtevarmt. Och glömmer jag bort
att tacka en dag, en vecka eller två, så
kommer jag börja med att säga; så bra
att jag nu kom ihåg att lista tre bra saker
att tacka för.
Det sista nyårslöftet är egentligen inget
löfte, mer en vana jag vill hålla fast vid,
den korta mässan kvart i tolv på tisdagar.

Lördag 8 januari kl 15.00
i Uppenbarelsekyrkan

Femton minuter. Nästan inte något man
behöver säga eller göra. Bara vara. De
tolv slagen som avslutar mässan är nästan
magiska. Så få minuter, men som gör mej
så mycket gott.
Jag behöver det här för 2011. Som
kraft- och glädjekällor. Flera stora projekt
väntar Kyrkan här i Saltsjöbaden. Strax
börjar Projekt Bergvärme. Kan vi samla in
en miljon kronor på en månad, i februari??
Och senare i vår, ett ännu större arbete
– den Nya Diakonin. Jag återkommer och
berättar mer.
Till dess: Jag vill skratta och le, tacka
och be. Tänker att det är så Gud vill med
våra liv.
Gott nytt!
Lasse Svensson, kyrkoherde
lasse.svensson@svenskakyrkan.se

Gudstjänster
5/1 - 6/2
Trettondagsafton onsdag 5 januari
Kl 17.00 Lions Trettondagskonsert
Trettondag jul torsdag 6 januari
Kl 11.00 Internationell gudstjänst. Predikan av
stiftsadjunkt Margareta Nordström. Efter gudstjänsten bjuds mat från Eritrea. Kollekt: Svenska
kyrkans insamling till internationellt hjälparbete
Lördag 8 januari
Kl 15.00 Konsert med Robert Wells och Sofia
Källgren
Söndag 9 januari
Kl 11.00 Högmässa. Kollekt: Berg- och hjärtevärme
Söndag 16 januari
Kl 11.00 Högmässa. Kollekt: Individuell människohjälp och Den öppna dörren
Söndag 23 januari
Kl 11.00 Högmässa. Kollekt: Svenska bibelsällskapet
Söndag 30 januari
Kl 11.00 Högmässa. Kollekt: Diakoniinstitutionerna och Svenska kyrkans lekmannaförbund.
Kl 12.00 Kyrklunch. Därefter söndagsskola för
vuxna. Om hopp - Visst hoppas vi, men på vad?
Insamlingsampanjen för Bergvärme börjar.
Under ett par söndagar visar vi den spännande
kyrkkällaren - rum du inte visste fanns!

Lions

Trettondagskonsert i kyrkan

En Konsert på det Nya Året

Onsdag 5/1 kl 17.00

Robert Wells
Sofia Källgren

Paulina Pfeiffer, sopran
Vincent Hashmi, tenor
Majsan Dahling, piano

Biljetter 250:Förköp: Saltsjöbadens Bokhandel

Biljetter 170:Förköp: Thelanders Optik,
Saltsjöbadens Bokhandeln

Söndag 6 februari
Kl 10.00 Min Kyrka - Gudstjänst
för små & stora. Kyrkfika med saft och korv i
kyrkkällaren.
Kl 11.00 Söndagsgudstjänst Kollekt: Stockholms
stifts kyrkosångsförbund
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