Vaccinationsbevis

Julinsamling 2021

Regeringen har beslutat att från och med
1 december behövs det visas
Vaccinationsbevis vid sammankomster
med fler än 100 personer inomhus. För de
flesta av de gudstjänster, grupper och
sammankonster som sker i Månsarps
församling gör detta ingen skillnad då vi
allt som oftast är under 100 personer när
vi träffas.
Vid vissa tillfällen så kommer detta dock att
få konsekvenser. Under Advent och Jul är
vissa gudstjänster och konsertter
välbesökta och vi blir fler än 100 personer.
Dessa tillfällen är: Luciagudstjänsten den
tredje advent, Advent till jul den fjärde
advent, välkommen till Betlhehem och
Julnattsmässan på julafton.
Vid dessa tillfällen kommer du som
besöker Månsarps kyrka behöva visa upp
ett vaccinationsbevis.

VARJE DAG BERÖVAS FLICKOR
SINA RÄTTIGHETER

För mer information kring hur du får ett
vaccinationsbevis gå vidare till Ehälsomyndighetens hemsida

Alla människor är lika mycket värda, men i
många delar av världen finns en
föreställning om att pojkar är mer värda än
flickor. Ett av de största brotten mot
mänskliga rättigheter är det globala
förtrycket av flickor och kvinnor. Varje dag
berövas flickor sina grundläggande
rättigheter så som rätten till utbildning och
rätten att äga sin kropp och sitt liv.
Könsrelaterat våld är ett strukturellt
problem vars orsaker är mångbottnade,
men djupt rotade åsikter och normer kring
flickors och kvinnors roll i samhället är ett
av grundproblemen.

DET ÄR HÖG TID ATT BRYTA
SKADLIGA TRADITIONER
Flickor utsätts dagligen för övergrepp som
bottnar i djupt rotade åsikter och normer
kring kvinnors och flickors roll i samhället. I
julinsamlingen 2021 lyfter Act Svenska
kyrkan alla flickors rätt till ett värdigt liv.

Under rubriken ”Bryt en tradition”, kämpar
vi tillsammans mot tvångsäktenskap,
könsstympning och andra skadliga
traditioner som krossar drömmar och slår
sönder liv varje dag.
Det är hög tid att bryta skadliga traditioner.
Var med i kampen för alla flickors rätt till ett
värdigt liv.
Swisha din gåva till: 123 033 42 92
Läs mer på Julinsamlingens hemsida

Gudstjänster i Advent & Jul
Första söndagen i advent - 28 november
11 Adventsgudstjänst
David Kyobe-Lule, Anton Jalnefur, Kyrkokören, Barnkören, blåsmusik Anna och Erik
Nilsson
Efter gudstjänsten serverars adventskaffe i Församlingsgården av församlingsens Actgrupp

Andra söndagen i advent - 5 december
11 Mässa
Bibel för barn delas ut till församlingens 4-åringar.
Konfirmander medverkar och får sin konfirmandbibel.
Vår nya kyrkvärd Kristina Darelid välkomnas

Tredje söndagen i advent - 12 december
11 A capella-mässa
Anton Jalnefur leder denna enkla mässa
17 Luciagudstjänst
Var med och dela denna stund med vår luciakör, bestående av Barnkören, ungdomar
från konfirmandgruppen och våra unga ledare.
Samuel Johansson, Anna Lena Gustafsson, Anna Pettersson, Hans Edwardsson och
Anton Jalnefur är ansvariga ledare.
I gudstjänsten välkomnas även vår nya kyrkvärd Joel Gustavsson

Fjärde söndagen i advent - 19 december
11 Mässa

Anton Jalnefur leder och Anna Lena Gustafsson spelar
17 & 19 Advent till jul, konsert
Tabergs musikkår och gemensam kör.

Julafton
11 ”Välkommen till Betlehem”, Utlottning av 2021 års julkrubba bl.a.
23 Julnattsmässa, julkören och Anton Jalnefur

Juldagen
07 Julotta. Sång av Maria Karlsson

Annandag jul
11 Mässa, Bo Larsson leder mäsan

Nyårsafton
17 Nyårsbön ”Börja ditt nyårsfirande i kyrkan”. Anton Jalnefur leder gudstjänsten

Nyårsdagen
11 Mässa, David Kyobe-Lule leder

Söndagen efter nyår - 2 jan
11 Mässa, David Kyobe-Lule leder

Trettondedag jul - 6 jan
16 Trettondagsgudstjänst med julens drama och avslutning av Julinsamlingen ”Bryt en
tradition” Efteråt fika, sång och dans i Församlingsgården

Onsdax i december

Trivselträff

Den 1 december är det dax för Onsdax
igen!
Veckomässa kl.18 i Månsarps kyrka
Gröt och smörgås. kl.18.40 i Månsarps
församlingsgård
Kl. 19 En kreativ kväll i julens tecken. Det
blir workshops med olika pyssel.

Torsdag 2 december kl.15.00 Månsarps
församlingsgård
Om kaffe, bilar, kärlek och annat som gör
livet värt att leva.
En resa i ord och ton med Martin Fredh,
präst i Dalvikskyrkan
Servering

En julhälsning från
kyrkoherden
Min första julavslutning
Mitt första minne av att sitta i kyrkan
kommer från julen. Jag måste ha varit sju
eller åtta år och lågstadiet från
Ljungarumsskolan hade tillsammans gått till
Ljungarums kyrka på anda sidan
motorvägen för att fira julavslutning. Jag
kommer ihåg att det fanns levande ljus i
kyrkan och det doftade av stearin. Jag
upplevde att det var dunkelt där inne, men
det var nog mest på grund av den kontrast
som kyrkans inre skapade mot den
snöklädda kyrkogården utanför. Det var
varmt och det lät "schwitch, schwitch,
schwitch" när jag gick för att sätta mig i bänken, eftersom jag fortfarande hade
överdragsbyxor och tjocka stövlar på mig.
Kanske sa rektorn några fina ord och hälsade oss "God jul!" inför lovet. Kanske sjöng
tredjeklassarna någon sång som de övat in under musiklektionerna. Kanske var det
någon av barnen som stapplande läste "Midd...vint...er..natt..ens k...öld är hård,
st...stjäärnorna gnii...s...gnistra och limma." Men det gissar jag mig bara till. Det är
minnen som sedan länge suddats ut.
Men jag minns när prästen kom in och att han hade en märklig man med sig som
tydligen inte visste något om julen och som prästen var tvungen att förklara hela
julberättelsen för. Hur kunde en vuxen människa inte veta något om varför vi firar jul?
Han trodde att det var tomten som hade fötts och att det var därför vi gav presenter till
varandra. Prästen, han blev tvungen att berätta alltsammans; om Maria som fått besök
av en ängel som berättade att hon skulle få ett barn, om Josefs och Marias jobbiga resa
till Betlehem, om att värdshusen var fulla och att Jesus föddes i ett stall, om herdarna
ute på ängen som även de fick besök av änglar och som kom att bli de första att besöka
Messias.
När prästen berättade allt detta för mannen som inte fattade någonting (som jag efter
många år förstod var församlingsassistent och bara låtsades!) så var jag så stolt. Jag

var stolt, för jag visste något som en vuxen inte visste: Att det var Jesus julen handlade
om och inte tomten.
När skolavslutningen i Ljungarums kyrka var över och tre årskurser av barn, som alla lät
"schwitch, schwitch, schwitch", hade kommit ut ur kyrkan så minns jag att jag andades in
luften; det hade blivit plusgrader igen och blötsnön gjorde luften fuktig. Jag sprang hem i
glädje den dagen, första dagen på vinterlovet. Det låg perfekt snöbollssnö på marken
och jag skulle berätta för mamma och pappa om Jesus. De var vuxna, kanske hade de
också missat vad julen handlade om.
God jul!
Önskar Anton Jalnefur, Kyrkoherde
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