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I vintermörkret gnistrar stjärnorna som 
diamanter och stövlarna knarrar i den 
kalla snön. Det är snart jul och varenda 
affär doftar jul ända ut genom skyltfönst-
ren. Från korvkiosken kommer underbar 
doft av varmkorv med senap snirklande 
längs trottoaren och jag längtar hem 
till lussekatter med mjölk eller en kopp 
kaffe.
Luften är som midnattsblå sammet och 
det julröda matchar varmt och fint till 
vintervitt och midnattsblått. Mitt i allt 
det här ryms jullängtan och längtan efter 
en gemenskap kring det som är viktigt i 
vår värld. En värld där alla tillsammans 
får dela varandras berättelser och se att 
varje berättelse får plats i Guds stora. En 
gemenskap där vi alla får vara värdefulla 
och se och ana storheten i de människor 
vi möter.
I vår församling har vi många samlingar 
i juletid där vi kan mötas och dela en 
stund på vandringen genom livet. Kon-
serter, gudstjänster av olika slag, julottor, 
luciafirande i Alfta, Ovanåker och Voxna. 
Julmys i Johannesgården. Håll ögonen 
öppna efter annonser och predikoturer 
och varmt välkommen.
Mitt i allt påminns vi återigen om att 
himlen landat hos oss. Vi anar mysteriet 
med barnet i krubban. Nog var det åsnan 
som slank i väg runt knuten där framme. 
Fåren bräker i fjärran och stjärnan lyser 
extra starkt just över dig och mig. Genom 

universum och genom tillvarons alla 
sprickor hör vi ängelns hälsning: “Var 
inte rädda. Jag bär bud till er om en stor 
glädje, en glädje för hela folket. Och de 
andra änglarna stämmer upp i den allra 
första julsången: Ära i höjden åt Gud och 
på jorden fred” Fred och frid till dig, till 
mig och till alla som lever och andas på 
vår jord.  ”I dag har en frälsare fötts åt er 

i Davids stad, han är Messias, Herren.”
Du och jag är dom som tillsammans får 
bära änglarnas hälsning vidare på det 
sätt som passar bäst för dig och mig. Gud 
välsignar det goda som vi vill. 
I vintermörkret gnistrar stjärnorna som 
diamanter och stövlarna knarrar. Jag tror 
jag köper en varmkorv med senap på 
innan jag går hem.
 
En God och välsignad Jul och ett Gott 
nytt år önskar jag dig.

Lena Wängmark
Kyrkoherde Alfta Ovanåkers församling

Kyrkoherdens hörna

”Mitt i allt det här ryms jul-
längtan och längtan efter en 
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Väntjänsten i Alfta  
och Edsbyn
I Edsbyn och Alfta finns väl fungerade Väntjänstgrupper, som på olika sätt 
gör insatser för medmänniskor med olika behov. Det kan konkret innebära 
t.ex. hembesök, promenader, hjälp och stöd vid besök hos läkare eller för att 
få tillfälle att delta i någon form av aktivitet.  

Väntjänsten arbetar helt på frivillig basis.

Är du intresserad av att bli medhjälpare och vill 
göra en insats är du välkommen att ta kontakt med:

Titta in på S:t Olof ś i Edsbyn eller 
Johannesgården i Alfta, där har 

Diribe och Viveca fyllt upp i  
hyllorna. Fina glasänglar, hjärtan, 

kaffe thé, choklad, honung, chutney 
och marmelad.Från Sackeus handel.
Där finns även lite böcker och kort.

Glöggmys 
 med godsaker

Öppethus kl 10-15 i Johannesgården,  
tisdag 17 december

Hjärtligt Välkommen hälsar  
Sofia, Viveca, Christer och Elsie-Marie

Alfta Ovanåkers  
församling tillönskar alla  

En God och  
Välsignad Jul 
och et t Got t 

Nyt t År 2020

Julklappsproblem?
Christina Strandell,  
Birgitta Froms Andersson  
Samordnare för Väntjänsten  
i Edsbyn, tfn 0271-208 68

Viveca Lundgren 
Samordnare för Väntjänsten  
i Alfta, tfn 0271- 551 50

 

önskar
Viveca Lundgren, väntjänstsamordnare Alfta,

Christina Strandell och Birgitta Froms Andersson, 
 väntjänstsamordnare Edsbyn

 
 

Tack alla ni som medverkat i Väntjänsten
i Alfta och Edsbyn under året som gått och dagarna som är 

kvar fram till årsskiftet!
Ni ska veta att alla insatser är värdefulla och uppskattade, 

utan er skulle Väntjänsten inte fungera!

God Jul Och Got t Nyt t År

Tusen tack till er alla som har skänkt gåvor till Väntjänsten i Alfta  
/Viveca Lundgren, Vänstjänstsamordnare.
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Konfaläger i Trillevallen

Här står gänget och blickar ut över vidderna, klart nöjda över prestationen att ha 

bestigit den branta backen! Foto: Joakim Guvelius

 Några orkade lite till och gick nästan in i dimman som låg kvar

Foto: Helena Sjösved

Söndagens frukostvy bjöd på en fantastisk soluppgång

Foto: Sofie Aspelin

Församlingen runt •  Församlingen runt •  Församlingen runt •  Församlingen runt •  Församlingen runt •  Församlingen runt •  Församlingen runt •  Församlingen runt •  Församlingen runt •  Församlingen runt •  Församlingen

TEXT: Sofie Aspelin 

Den 31 okt åkte dom allra flesta ur årets konfagäng på läger till Trillevallen, 
vi var sammanlagt 44 personer.Där möttes vi av 1 dm snö och en härlig fjäll-
känsla! Under helgen hann vi även med en tur upp för Trillevallens skidbacke 
och där firade vi en nattvard med makalös utsikt.

Vi ledare tackar alla fantastiska ungdomar för 4 underbara dagar tillsammans!
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Minnesgudstjänsten på  
Alla helgons dag
TEXT: Åsa Geijer FOTO: Mia Ledin Ringbo 

Alla helgons dag den 2/11 kl 16 firades Minnesgudstjänst i Ovanåkers kyrka. 
Där medverkade Lena Wängmark, Christer Schwartz, Peter Vosveld och 
Ovanåkers kyrkokör.

Vår junior-
grupp
TEXT & FOTO: Sofie Aspelin 

En liten inblick ifrån vår junior-
grupp. Här har Jamie, Liam,  
Tristan och Tim byggt en härlig 
koja.

Tacksägelsedagen
TEXT: Åsa Geijer FOTO: Mia Ledin Ringbo 

Den 13 oktober firades Tacksägelsedagen i våra kyrkor. I S:t Olof´s kapell smyckade Centerkvinnorna som brukligt 
kyrkorummet med olika gåvor från mark och skog. Efter gudstjänsten inbjöds det till Tårtbuffé i Birgittasalen.  
Det bjöds även på ovanåkersbröd med hemost.

Söndagens frukostvy bjöd på en fantastisk soluppgång

Foto: Sofie Aspelin

Församlingen runt •  Församlingen runt •  Församlingen runt •  Församlingen runt •  Församlingen runt •  Församlingen runt •  Församlingen runt •  Församlingen runt •  Församlingen runt •  Församlingen runt •  Församlingen
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Namn   ....................................................................................................................................................................

Adress  ....................................................................................................................................................................

Skicka lösningen till Alfta-Ovanåkers församling, Box 73, 822 22 Alfta. Märk kuvertet ”Krysset”.  











 





 























 

 




















 










  












 

 










 






 




 


















Bild: målning av Gerard van Honthor, 1622

 Korsordskonstruktör: Lars-Göran Ståhl 





































































 




 




















 



























 


















Senast 31/1 2020 vill vi ha ditt svar. Tre vinnare får trisslotter. Vid inskickande av lösningen lämnar Ni ert samtycke till att vi, behandlar era uppgifter 

och vid eventuell vinst, publicerar ert namn och hemort i kommande Kyrkoblad.
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Facit korsord nr 3/19

Korsordets vinnare (3/2019)   
Trisslott till de tre först öppnade rätta svaren:

Mait Broman-Roos, Rengsjö 
Ulla Gustavsson, Viksjöfors
Marie Eriksson, Edsbyn

Barnkorsordets vinnare (3/2019)   
Biobiljett till de tre först öppnade rätta svaren:

Olivia & Vidar Törnberg, Alfta 
Maja Lindblad, Sollefteå 
Levi Sjöberg, Edsbyn

VinnareFacit barnkorsord nr 3/19

Namn   ..........................................................................................................................................................

Adress  ..........................................................................................................................................................

Skicka lösningen till Alfta-Ovanåkers församling, Box 73, 822 22 Alfta. Obs! Märk kuvertet ”Barnkryss”. 
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Senast 31/1 2020 vill vi ha ditt svar. Tre vinnare får varsin biobiljett. Vid inskickande av lösningen lämnar Ni ert samtycke till att vi, behandlar era 
uppgifter och vid eventuell vinst, publicerar ert namn och hemort i kommande Kyrkoblad.
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Jul och nyår i våra kyrkor och kapell -19

OVANÅKERS KYRKA

Fredag 13/12 kl 18.00  
Luciakonsert med kulturskolan  
Andakt, Lena Wängmark

Söndag 15/12 kl 11.00  
Gudstjänst Ulrika Eriksson,  
Jenny Christoffersson

Söndag 22/12 kl. 18.00  
”Julsångernas kväll” Peter Vosveld,  
Lena Wängmark, Kör m fl

Julafton 24/12 kl. 17.00 
Julbön Anna-Marita Wadlund,  
Staffan Krafft spelar stämnings -full 
advents- och julmusik, av bl a  
J S Bach, på orgeln

Juldagen 25/12 kl. 06.00 
Julotta Lena Wängmark, Staffan Krafft, 
Helena Bylund-solosång

Söndag 29/12 kl 11.00 
Gudstjänst Lars Andersson,  
Peter Vosveld

Nyårsafton 31/12 kl. 18.00  
Nyårsbön Ulrika Eriksson,  
Jenny Christoffersson,  
Jennie Eriksson - sång

Söndag 5/1 kl 11.00  
Mässa Anna-Marita Wadlund,  
Jenny Christoffersson

ALFTA KYRKA

Fredag 13/12 kl 18.00  
Konsert Julstämma, Sångensemble 
Andakt, Ulrika Eriksson

Lördag 14/12 kl 18.00  
Konsert Julstämma, Sångensemble, 
Andakt, Ulrika Eriksson

Söndag 15/12 kl 11.00  
Mässa Ove Häggbom,  
Kerstin Stenbeck, kyrkkaffe

Söndag 15/12 kl 18.00  
Julkonsert Nina Söderkvist, Pianist: 
Jona Tee, Alfta och Ovanåkers  
kyrkokörer och Tonflödet,  
entré 250 kr, i mån av plats.

Söndag 22/12 kl 11.00  
Mässa, Anna-Marita Wadlund,  
Kerstin Stenbeck

Måndag 23/12 kl. 19.00  
”Vi sjunger in julen”  
Ulrika Eriksson, Kerstin Stenbeck  

Julafton 24/12 kl. 11.00  
”Samling vid krubban”  
Anna-Marita Wadlund,  
Kerstin Stenbeck,  Julia Elfstrand  
och Tindra Sundbom - sång

Juldagen 25/12 kl. 07.00 
Julotta Ove Häggbom,  
Kerstin Stenbeck,  Jennie Eriksson  
- sång, Hans Olevik - trumpet

Nyårsafton 31/12 kl. 16.00  
Nyårsbön Ulrika Eriksson,  
Jenny Christoffersson,  
Jennie Eriksson - sång

Nyårsdagen 1/1 kl. 11.00  
Nyårsmässa Ove Häggbom, 
Kerstin Stenbeck

Trettondedag jul 6/1 kl. 11.00  
Mässa Ulrika Eriksson,  
Kerstin Stenbeck, Alfta kyrkkör,  
Hembygdsföreningen inbjuder till  
fika i Johannesgården 

VOXNA KYRKA 

Torsdag 12/12 kl 18.00  
Luciakröning  
Vi sjunger julsånger,  
Mammaföreningen bjuder på fika, 
Arne Sandin, Peter Vosveld,  
Malin Boman Simonsson 
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Jul och nyår i våra kyrkor och kapell -19

LUCIA
I OVANÅKERS KYRKA

Arrangeras av 
Kulturskolan Ovanåkers kommun

Svenska kyrkan

Fredag 13 december kl. 18.00

Luciatåg & musik av Kulturskolan

Fikamingel

Julklappsutdelning under 
Ovanåkers garngran

Med reservation för ev. ändringar.

SVABENSVERKS KYRKA 
Juldagen 25/12 kl. 07.00  
Julotta Arne Sandin,  Gunvi Liljeblad, 
Stina Jutterström- violin 

S:T OLOFS KAPELL 
Annandag jul 26/12 kl. 11.00 
Mässa Anna-Marita Wadlund,  
Jenny Christoffersson

Trettondedag jul 6/1 kl. 11.00 
Gudstjänst Ove Häggbom,  
Peter Vosveld, Elsie-Marie Einarsson, 
berättar-lunch 

MATTSMYRA KAPELL 
Juldagen 25/12 kl. 08.00 
Julotta Lars Andersson,  
Peter Vosveld 

ÖJUNGS KAPELL 
Juldagen 25/12 kl. 08.00 
Julotta Lena Wängmark,  
Staffan Krafft, Helena Bylund-solosång

JOHANNESGÅRDEN 
Tisdag 17/12 kl 10.00-15.00  
Öppet hus Glöggmys med godsaker, 
hjärtligt välkommen hälsar Sofia,  
 Viveca, Christer och Elsie-Marie

GALVENS BYGDEGÅRD 
Juldagen 25/12 kl. 05.30  
Julotta Ove Häggbom,  
Kerstin Stenbeck,  Per-Olof Persson - 
sång

Ninas Julkonsert
Alfta kyrka söndag 15 dec kl 18:00 

Insläpp från kl 17:00 

Nina Söderquist 
Pianisten Jona Tee från bandet HEAT 

Alfta Julkör

Biljettpris: 250 kr inkl. service avgift. Biljetterna köper du på  
www.tickster.se (Ej numrerade sittplatser. Konsertlängd 90 min.)

Delar av biljettförsäljningen går till Barncancerfonden. 
 

”Vi sjunger in julen”
Alfta kyrka måndag 23 dec kl 19:00 

 
Alfta kyrkokör, Nova, Jennie Eriksson 

Henrik Jingåker, Julia Elfstrand, Ulrika Eriksson 
Instrumentalister 

 
Fri entré, kollekt
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Berättelsen om Lucia är en berättelse om 
förfärliga övergrepp. Lucia blev bortlovad för 
att gifta sig redan som ung flicka. När hon 
övertalade sin mor att bryta förlovningen, 
straffades hon genom tortyr och sedan till 
ett liv på bordell. Hon uppges då ha sagt att 
eftersom hon inte gav sig frivilligt skulle hennes 
kyskhet bestå. 
Lucias motstånd väckte stor ilska hos omgiv-
ningen. Enligt vissa berättelser stack de ett 
svärd genom hennes hals, enligt andra stack de 
ut hennes ögon. Oavsett vilket våld hon utsat-
tes för, så är en sak säker: Lucia straffades hårt 
för att hon trotsade samhällets normer.

Flickors situation idag
Runtom i världen utsätts flickor än idag för 
samma typ av övergrepp som Lucia utsattes 
för. Tvångsgifte, könsstympning, sexuellt våld 
och våld inom familjen är exempel på vanliga 
övergrepp mot flickor. Varje dag könsstympas 
över 10 000 flickor. Varje dag gifts över 30 000 
flickor bort. 

Flickor får tidigt ta hand om barn och utföra 
oavlönat hushållsarbete, vilket begränsar deras 
möjligheter att utbilda sig och skaffa sig en 
egen försörjning. Flickors och kvinnors kroppar 
ses i många fall som mäns egendom. I vissa 
samhällen har kvinnor ingen rätt att äga mark 
eller egendom, ingen rätt att ha eget bankkon-
to och ingen rätt att rösta. Beroendeställningen 
leder till stor ohälsa.

Act Svenska kyrkan gör skillnad
Som trosbaserad aktör har Act Svenska kyrkan 
ett unikt nätverk i samhällen där religiösa 
ledare har stort inflytande över människors 
liv och vardag. Det ger möjlighet att påverka 
kränkande normer och diskriminerande famil-
jelagstiftning. När kyrkor tar ställning emot 
exempelvis könsstympning och barnäktenskap, 
kan en förändring ske i samhället. 

Act Svenska kyrkan arbetar tillsammans med 
lokala krafter för att långsiktigt förändra. Det 
handlar om utbildning kring farorna med köns-
stympning, påverkan för att förbjuda barnäk-
tenskap och projekt för att flickor ska tillåtas gå 
i skolan. Det handlar om att bryta tabun som 
rör jämställdhet och sexualitet och stå upp för 
alla människors lika värde. 

Legenden om Lucia ger hopp  
Kanske är det just Lucias kamp för sitt liv, sin 
kropp och sin värdighet som gjort att vi idag 
firar henne med en stor ljushögtid. Att vi 
låter Lucia bli en symbol för ljuset i mörkret. 
Legenden om Lucia kan ses som en påminnelse 
om att värna alla flickors rätt att få bestämma 
över sina egna kroppar och kunna göra egna val. 
Tillsammans genom Act Svenska kyrkan kan vi 
ge fler flickor möjlighet att ta makten över sina 
egna liv. 

Mer än…   
780 miljoner människor över 15 år kan 
inte läsa. 2/3 av dem är flickor och  
kvinnor. 
30 000 flickor, under arton år blir 
bortgifta 
10 000 flickor könsstympas   
… varje dag.

Miljontals flickor i världen lever under 
förtyck och utsätts för hot, våld och 
övergrepp – bara för att de är flickor. Vi 
kan aldrig acceptera att fattigdom och 
normer ger flickor sämre förutsättningar 
för ett värdigt liv. 

Act Svenska kyrkan stödjer humanitära 
insatser och projekt över hela världen 
för att stärka flickor och kvinnors rätt till 
god hälsa, värdighet och makt över sitt 
eget liv. I julinsamlingen – som startar 
vid första advent och pågår till tret-
tondag jul – kan du vara med i kampen 
för varje flickas rätt att kunna påverka 
sin framtid. Alla ska ha rätt att själv få 
välja med vem de vill leva sitt liv. Alla 
äger rätten att bestämma över sin egen 
kropp.

Vi lever alla under samma himmel och 
har samma rättigheter.  
Swisha din julgåva till 900 1223. Tack!

Legenden om Lucia - om alla 
flickors rätt till ett värdigt liv
Legenden om helgonet Lucia bär på många viktiga budskap.  
Ett budskap handlar om att en flicka ska få säga ja till det hon själv 
vill. En flicka har rätt till sin egen kropp och sitt eget liv. Hon ska 
kunna skriva sin egen historia. 

Vid vårt Luciafirande  
i år kommer vi att samla in 

pengar till Act Svenska  
kyrkan - För varje flickas 

rätt till ett värdigt liv!
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Präster 
Lena Wängmark, kyrkoherde 0271-341 89 
Ove Häggbom, komminister 0271-232 16
Lars Andersson, komminister 0271-410 10 
Anna-Marita Wadlund, komminister    
 0271-104 20

Diakoni 
Christer Schwartz Diakon  0271-340 01
Sofia Brodin, diakoniassistent 0271-200 19
Viveca Lundgren,   0271-551 50 
diakoniassistent
Elsie-Marie Einarsson,   0271-340 60 
diakoniassistent 

Kyrkoskrivare 
Jessica Spinnars Tällberg  0271-100 79

Kamrer 
Maria Unborg 0271-102 22

Husmor 
Diribe Häggbom, St Olofs kapell   0271-211 88 
Ingalill Häll, Johannesgården  0271-341 92

Vaktmästare 
Hans Uddas (Alfta) 0271-101 70
Ulf Fahlström  (Ovanåker)          0271-341 30

Kyrkomusiker 
Kerstin Stenbeck  0271-559 33 
Gunvi Liljeblad 0271-104 50 
Jenny Christoffersson 070-3980979
Peter Vosveld                                 0271-559 34 
Staffan Krafft 0271-205 52
  
Körledare Barn & Ungdom 
Helena Sjösved       076-80 0 82 18 

Barn & Ungdom 
Sofie Aspelin, Alfta  0271-123 50 
Jessica Olsson, Alfta  0271-341 86 
Joakim Guvelius, Alfta  0271-104 62 
Josefin Törnberg, Edsbyn   0271-341 60 
Nina Wikell Woxlin, Edsbyn  0271-341 90 
Åsa Geijer, Edsbyn  0271-200 04 
Malin Boman, Edsbyn/Voxna  0271-341 93 
Lillemor Karlström 0271-109 35 

Svenska kyrkan Alfta-Ovanåker Johannesgården 
Box 73, 822 22, Alfta
Exp/telefontid helgfri mån-, tis- och torsdag kl 09.00-12.00 
Tfn 0271-100 79, fax 0271-109 79
Kyrkogårdsadministrationen tfn 0271-104 19 

alfta-ovanaker@svenskakyrkan.se • www.svenskakyrkan.se/alfta-ovanaker

TILL DIN TJÄNST...

Väntjänstsamordnare 
Viveca Lundgren, Alfta  0271-551 50 
Christina Strandell, Edsbyn  0271-208 68
Birgitta Froms Andersson,  0271-208 68
Edsbyn

Kyrkogårdsförvaltningen 
Anna Westman, 0271-104 19
administrationen   
Daniel Sigfridsson, 0271-559 31 
Kyrkogårdsföreståndare
Ovanåker/Voxna/Mattsmyra/Öjung 
Alfta/Svabensverk 
Roland Elfving 0271-559 32 
Mona Einarsson,   0271-559 36 
Kyrkogårdsvaktmästare 
Alfta/Svabensverk    
Edvin Erlandsson Jernberg,  0271-411 87 
Kyrkogårdsvaktmästare 
Ovanåker/Voxna/Mattsmyra/Öjung     

Förtroendevalda 
Sverker Nilsson,   0271-104 21
Kyrkorådets ordf.  
Sture Hansson, 0271-342 95
Kyrkofullm. ordf.   

För bokning av lokaler 
Diribe Häggbom,    0271-211 88
St Olofs kapell   
Ingalill Häll,  0271-341 92 
Voxna församlingshem/Timsbo   
Hans Uddas, Johannesgården  0271-101 70 

För lån av dopklänning eller brudkrona 
Ingalill Häll  0271-341 92

För lån av dopklänning
Diribe Häggbom  0271-211 88 
 

Alfta-Ovanåker

Risgrynsgröt

Smaklig måltid!

Här kommer ett tips för dig som tröttnat på 
vidbrända kastruller när du ska koka  
julgröten.
 
Följ receptet noga så får Du en god gröt och 
en lättdiskad kastrull!

Risgrynsgröt i ugnen, 8-10 port

8 dl vatten och 4 msk smör kokas upp i en 
kastrull som tål ugnen. Tillsätt 4 dl grötris, 
2 st kanelbitar och 1,5 tsk salt tillsättes och 
får koka in. Rör om lite då och då.

Slå på 1.5 l standardmjölk (gärna laktosfri) 
och några msk mer smör, och låt detta 
koka upp på spisen under noggrann om-
rörning. Se till att det inte bränns i botten!
Sätt ugnen på 100° under tiden.

När gröten börjar bubbla, sätt på ett lock 
och stoppa in kastrullen i ugnen, på första 
falsen i ca 50 min-1 timme.

Ta ut och rör om. Känns den för lös, låt den 
stå i ugnen en stund till.

Krydda med socker och salt när den är 
färdigkokt. 

Rör i 3 dl vispgrädde (laktosfri) om du vill 
ha den lena smaken.
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Julbetraktelse

”Någon form av tröst mitt i 
välfärden.  

Någon form av ledning i en 
alltmer vilsen kultur.  

Någon form av förlåtelse när 
man är tyngd av skuldkänslor. 

Ett ljus i mörkret.” 

TEXT: Ove Häggbom 
 
Julens evangelium börjar med orden ”Vid den 
tiden”. Vid slutet av ett år brukar vi summera det 
år som gått, vissa händelser passerar ganska obe-
märkt, andra händelser etsar sig in i människors 
sinnen och minnen. Men generellt är det ganska 
få händelser vi lägger på minnet. Ett år går gan-
ska lätt att ha grepp om, vi minns vissa naturkata-
strofer, politiska och ekonomiska omvälvningar 
och personliga händelser. Att sammanfatta och 
minnas hundra år är betydligt svårare, det mesta 
har försvunnit i glömskans hav. Ännu svårare då 
vid tusen år, och tvåtusen år, det är praktiskt ta-
get omöjligt att greppa. Och det som hände förr 
kanske inte går att jämföra med vad som händer 
i nutid ens.  

Genom tvåtusen år är det inte mycket som 
består. Stora omvälvande händelser, revolutio-
ner och nya tankeströmningar blir till notiser i 
historieböckerna.  
 Men det som skedde för tvåtusen år sedan i 
marginalen av världens händelser, i en liten stad 
i Orienten, har sådan kvalité att det år efter år, 
sekel efter sekel, växer över hela jorden. Det är 
som det står i den 22a psalmen om honom som 
föddes, att jordens tillfälliga härskare skall kom-
ma och knäböja inför honom som är av evighet. 
De som själva inte kan hålla sig vid makt eller liv 
eller minne, de böjer sig inför honom som Maria 
födde. 
  Det var en födsel av miljarder, en födsel i fat-
tigdom och utanförskap, sådant har skett oänd-
ligt många gånger i historiens förlopp. Det var 
även en födsel som bebådades av en ängel. 
Men barn har förutsagts förr av änglar, Abra-

hams son Isak, Hannas Samuel m.fl men detta är 
så mycket större. Ingen födelse har genomsyrat 
världen mer än denna födelse. Effekten av att 
Maria födde sin son den kommer att genomsyra 
världen så länge som det finns materia på vårt 
jordklot som kan tänka och känna. 
  Visserligen riskerar vårt sekulariserade väs-
terland att glömma innehållet i julen, förytliga 
och förenkla budskapet, och inte se den djupa 
innebörden. Samtidigt fylls snart sagt hela vår 
glob av konserter, gudstjänster, ljud och bilder 
via satelliter: Kristus till jorden är kommen, oss 
är en Frälsare född. Oerhört ihågkommet, oer-
hört kommersialiserat, risken finns att det bara 
blir yta och dekoration, en vacker händelse som 
saknar verklighetsförankring i bruset. 
  Ändå finns det en oerhörd potential i födel-
sen i Betlehem som rör vid hjärtats strängar med 
hopp, med längtan med glädje. I detta barn som 
föds ser mänskligheten genom alla växlande 
kulturer någon form av hopp som man medvetet 
eller omedvetet identifierar.  
Någon form av tröst mitt i välfärden.  
Någon form av ledning i en alltmer vilsen kultur.  
Någon form av förlåtelse när man är tyngd av 
skuldkänslor. 
Ett ljus i mörkret. 
  Orsaken är dubbel: i krubban vilar Guds av-
bild. Här vilar den mest mänskliga som världen 
har sett. Här vilar den som verkligen är det som 
Gud avsåg när han sade: Låt oss göra människor 
till vår avbild. Barnet bär mänsklighetens drag i 
sitt ansikte. 
  Men här vilar också Gud själv, omgiven av 
djur och människor som känner igen honom. 
Vilken oändlig tanke. Skapelsen känner igen 
honom. Som det står i Paradisberättelsen, man 
hörde Herren Gud vandra i trädgården, men nu 
kan man också se honom. 
   Med änglarna som sjunger hans lov vid hans 
födelse och herdarna som böjer sig inför ho-
nom, böjer vi oss också i förundran och vördnad. 
Men också för att uttrycka tacksamhet över att 
Maria har fött Gud till världen. Och bästa sättet 
att tacka honom är att ta emot honom som föd-
des. Det är det största tack vi kan ge honom som 
föddes vid den tiden.  
Med tillönskan om en Välsignad julhelg.


