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Kyrkskjuts
Önskar du skjuts till gudstjänster, m.m. 
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Gör som Gud – bli människa!

”Jag skämdes 
över att bo i 
huset där någon 
slängt ett halvt 
paket knäcke-
bröd. Det kunde 
ha varit jag. ”

Redaktör: Per Andersson
Tryckning: Tryckeriet i Älmhult AB 
Ansvarig utgivare: Ralph Sjöholm

Ingång

Min i-landsångest tog fart på allvar när jag kom hem en 

dag och fann en kvinna i min egen ålder som precis hade 

hittat ett halvt knäckebrödspaket i min bostadsrättsför-

enings sopkärl. Någon av mina grannar har slängt ett 

paket knäckebröd med säkert sju skivor knäckebröd 

kvar och det gick inte att ta miste på nöjdheten i kvin-

nans blick där hon stod vid det öppna sopkärlet. Själv 

kände jag mig inte nöjd. Jag skämdes över att bo i huset 

där någon slängt ett halvt paket knäckebröd. Det kunde 

ha varit jag.  Kvinnan vid sopkärlet har inte lämnat mitt 

sinne. Hur ser hennes liv ut? Vilken är hennes historia?  

Trots att kvinnan stod utanför min port var jag för gene-

rad för att hjälpa till. I mitt kök fanns mer knäckebröd. 

Till och med smör och ost. Men jag klarade inte att 

kliva över den gräns som gick mellan våra liv. Den gräns 

som gör att vi människor inte ser andras behov.  Jag 

stod kvar på min sida, men Gud är gränsöverskridande. 

En natt lät han en kvinna föda honom in i den skitiga 

verklighet en utsatt människa kan befinna sig i. Guds 

längtan är att få vara mänsklig med allt det innebär.  

Att få skumpa fram på en åsnerygg tillsammans med de 

andra. Jesus var en flykting. Han blev aldrig rik. Han 

ägde endast kläderna på kroppen och när han dog fick 

han låna en grav. Men han var människa fullt ut och 

fick ta del av all mänsklig glädje, oro och smärta.  Han 

klev över gränser, pratade med sjuka, utstötta, rika… 

Han helade, upprättade. Tänk om man själv vore som 

Jesus?! Synd att kvinnan gått sin väg och att föreningen 

satt lås på våra sopkärl.   

En god och meningsfull jul önskar jag er alla!

Foto 
framsidan: Per Andersson  
sid 3, Kristina Strand Larsson

Tema: På gränsen

Ralph Sjöholm
Kyrkoherde

Sms:a ”Irak” till 72905 så 
ger du 100 kr till kristna 
och andra minoritetsgrup-
per som fördrivs från Irak. 
Din gåva går bland annat 
till mat, vatten, skydd, klä-
der, vård och mediciner.



en av församlingens lokaler dit flyktingarna senare 
skall få komma några åt gången för att hämta kläder.

Dagen efter åker vi upp till flyktingförläggning för 
att träffa Sara. I det som tidigare har varit boende 
för skidturister vid Gesundabergets fot, cirka två 
mil från Mora, bor det numera cirka 200 flyktingar 
varav 30-40 barn från framförallt Syrien, Irak och 
Eritrea. Flyktingförläggningen, som är nystartad un-
der hösten, drivs av ett norskt företag, Hero, som 
är en ny aktör i Sverige men som sedan tidigare 
driver ett trettiotal flyktingförläggningar i Norge. 

När vi närmar oss förläggningen försöker ett par av 
de boende att få lift med oss den sista biten. Väl fram-
me slås jag av den vackra utsikten över Siljan men 
också hur avskilt det ligger. Den enda bebyggelse som 
finns är de hus som tidigare hört till skidanläggningen 
och det är ett par kilometer till närmaste bebyggelse. 
Några barn är ute och leker. Vi går in och frågar efter 
Sara, i ett rum med några soffor, bord och stolar, sitter 
ett femtontal av de som bor där. De flesta sitter och 
tittar ner i sina mobiltelefoner. Telefonerna ser nya ut.

Sara är en kvinna i trettioårsåldern och har en dot-
ter i fyra årsåldern. Hennes man har redan fått up-
pehållstillstånd och bor i Stockholm. Vi står utom-
hus och pratar för det finns inget avskilt ställe vi kan 
sätta oss på inomhus. Jag har tidigare haft kontakt 
med en eritriansk familj och Sara blir glad när hon 

förstår att jag känner till lite om deras kultur. Vi pra-
tar om gröten som man bjuds på när ett barn har 
fötts och om deras kaffekultur. När man blir bjuden 
på kaffe hos en eritrian bör man ha gott om tid på 
sig för det är en ceremoni som börjar med att kaf-
febönorna rostas på en låga vid bordet och avslu-
tas med att kaffet serveras ca tre timmar senare. 

Jag frågar lite om hur de har det på förläggningen. 
Sara berättar att det finns väldigt lite att göra, inga 
aktiviteter anordnas och det är rätt besvärligt att ta 
sig någon annanstans då det är två kilometer till när-
maste busstation.  Maten serveras på förläggningen 
och de får inte hjälpa till i köket. Hon berättar att 
för muslimerna är det särskilt besvärligt då de kän-
ner sig osäkra på om maten är tillåten för dem eller 
inte, många äter därför bara grönsaker. Jag undrar 
lite över hur det kommer sig att alla har mobiltele-
foner. Jag förstår inte riktigt men jag uppfattar det 
som att de har fått något slags lån och skjutsades till 
El-Giganten och köpte mobiltelefoner. Sara berättar 
vidare om att det kan vara lite oroligt på nätterna 
då det inte finns någon personal på plats. Ibland 
blir det bråk och en del röker på rummet och då går 
brandlarmet, vilket gör att polis och brandkår kom-
mer. Med ett leende berättar hon att hennes dotter 
tror att polisen kommer om man röker. En bil kom-
mer. Saras dotter springer fram och hälsar på kvin-
nan som kommer. Det är en av de anställda på för-

Tema: På gränsen
Text:  Ingrid Widell berättade,  
 Per andersson skrev ner
Bild:  Laila Larsson, Kristina Strand Larsson

”Ett paradis utan männis-
kor vill man inte gå in i”

läggningen. Hon går lite motvilligt fram till oss och 
hälsar. Vi frågar om bemanningen på nätterna och 
hon svarar att ”det inte är brukligt att ha personal 
på nätterna på en flyktingförläggning men att de har 
ett journummer de kan ringa om det blir problem”.

Vi lämnar Sara och Gesunda. Jag har fått fler frå-
gor än svar. Är det inte ”brukligt” att ha personal 
på nätterna? Hur kan det komma sig att alla har 
mobiltelefoner men inte kläder för en svensk vin-
ter? Och platsen, avskild från allt vanligt liv. När 
jag kommer hem läser jag lite om flyktingförlägg-
ningen på nätet. I en intervju i Sveriges Radio citerar 
en av de andra flyktingarna ett arabiskt ordspråk. 
”Ett paradis utan människor vill man inte gå in i” 

Jag har gjort ett kort besök hos människor som lever 
i ovisshet om de får vara här eller inte. På gränsen.

 

Ingrid Widell är kanslist i Hölö-Mörkö församling

Min vän Laila, som är Diakon i Trosa församling, 
hörde av sig och undrar om jag har några vinter-
kläder som jag kan avvara. Kläderna skall gå till en 
flyktingförläggning utanför Mora, vid Gesundaber-
get. Laila berättar att hon varit i kontakt med en 
tidigare kollega som nu jobbar som diakon i Mora 
församling. En av de asylsökande, Sara från Eritrea, 
har kontaktat henne för att hon vill komma på guds-
tjänst. I kontakten med Sara kommer det fram att 
de som bor på flyktingförläggningen har dåligt med 
vinterkläder. Diakonen, Lena, åker dit med lite klä-
der och det blir en huggsexa på kläderna som hon 
har med sig. På privat initiativ hade Laila nu star-
tat en liten klädinsamling eftersom hon ändå tänkte 
hälsa på sin kollega. Nyfiken som jag är frågar jag 
om jag får följa med. Det får jag och i min tur frå-
gar jag runt bland vänner och bekanta om avlagda 
vinterkläder. Det slutar med att vi lastar en minbuss 
full en söndag i oktober och åker upp till Mora. 
Framme i Mora lastar vi av de skänkta kläderna i 



Mötet

Andreakören

text & Bild: 
Isabella Sagström

två fick räkna och tänka efter både 
en och två gånger när jag frågade hur 
länge de sjungit i kör. Det var tidigare 
med i kören Sångfåglarna och när 
det blev äldre tog de namnet Andre-
akören 2004. Namnet har de efter ett 
fadderbarn från Argentina som heter 
Andrea och som kören stödde ekono-
miskt. Idag är Andrea 20 år och gått 
ut skolan sedan många år och därför 
går inte pengarna som kören samlar 
in till henne längre. Andreakören 
med Ronny i spetsen funderar dock 
på ett nytt fadderbarn, eller varför 
inte hjälpa ett helt barnhem om möj-
ligheten finns, kanske någonstans i 
öst! Namnet Andreakören kommer 
dock hänga kvar!

I slutet av interjvun vill Andreakö-
ren förmedla något till tonåringar 
som läser detta. Det är kul att sjunga 
i kör, gemenskapen är underbar och 
även andra är välkomna att vara 
med!

När jag möter Andreakören är det 
som att mötas av en storm av glada 
röster från de tolv tjejerna. 

En gång i veckan de träffas de en 
dryg timme för att öva. De är alla 
överens om att det är mycket roligt 
att komma till församlingshemmet 
för att sjunga, men det är gemen-
skapen som är det absolut roligaste! 
Visst är det roligt att åka på resor, 
som till exempel resan till Rom för 
två år sedan och att göra utflykter 
tillsammans, men  det är en skön 
paus från skola och jobb att komma 
till kören på tisdagskvällarna. Saker 
drar i dem, som arbete, skola och 
andra fritidsintressen, några bor inte 
längre i Hölö utan på annan ort men 
kommer ändå gärna hit och sjunger, 
som de gjort de senaste åren.  

Det är ingen nybildad kör, den har 
ungefär tolv år på nacken och vissa 
av tjejerna har sjungit här i tio år och 
det har kommit till nya medlemmar 
från andra körer under åren.  När vi 
pratar om hur det är att vara ett tight 
gäng i samma ålder och det kommer 
upp nya medlemmar som är fem år 
yngre så är de överens om att de i 
början funderade på hur det skulle 
bli. De äldre kände ett tag att de stod 
stilla i utvecklingen men när de ser 

tillbaka på det så förstår de att de 
stannade upp och backade tillbaka 
för att fånga upp de nya. Sedan 
dess har de bara gått framåt, och 
det som de gör tillsammans! San-
dra som är nyaste tillskottet, men 
som tidigare har sjungit i kör på 
annan ort känner igen sig när Ella 
och Anna berättar hur de tyckte det 
skulle bli kul att byta kör, men att 
det blev en stor förändring när det 
blev en svårare nivå. Det går inte 
alltid så lätt och det finns svåra sa-
ker också, Beata tycker inte att det 
rent sångtekniskt finns några svå-
righeter, fast vi vill ändå att det ska 
låta perfekt säger Lina och Alicia. 
Linn flikar in med att det svåraste 
med kören är att få allas tider att 
passa och fungera när de ska göra 
ett uppträdande.  Sångvalen gör of-
tast körledaren Ronny, vi får vara 
med att tycka till om sångerna men 
alla är överens om att Ronny kän-
ner de så pass väl, vet vad de kan 
och vet när de behöver utmanas 
och med vad. 

Från början när Andreakören 
startades så bestod den av åtta 
stycken tjejer i åldern 8-11 år, två 
av medlemmarna hittar vi än idag 
i Andreakören, Lina och Elin. De 

På bilden. fr v. Lina 18 år, Alicia 17 år, San-
dra 21 år, Beata 20 år, Ella 13 år, Elin 18 år, 
Linn 14 år, Anna 14 år

saknas på bilden gör Leah, Jonna, Saga och 
Emma

Innfälld bild Isabella, Erika, Ida, Julia, Elin, 
Rebecca, Lina, Alice



Döpta i församlingen och i våra kyrkor

I korthetFamilj

Svensk-Kyrk ordbok
O - Oblat De tunna, osyrade 
(ej jästa) kakor som används vid 
nattvarden. Ordet kommer från 
latin och kan översättas ”bära 
fram”, dvs de gåvor man bär 
fram till altaret.

William Leopoldson 
31 augusti

Jourhavande präst är öppen för 
alla. De som svarar är erfarna 
präster, män och kvinnor, med 
absolut tystnadsplikt. Telefon-
numret är 112. Du ringer gratis 
och samtalet syns inte på tele-
fonräkningen. Öppet mellan kl 
21 och 06, varje natt, året om. 
Läs mer: www.svenskakyrkan.
se/jourhavandepräst

Jourhavande präst 112

Ester Maria Vilhelmina Karlsson
Signe Birgitta Johansson
Elvy Rosa Eleonora Lundman
Per Erik Persson
Siv Margit Andersson
Maire Martta Lehtinen
Margot Elisabeth Andersson
Ivar Kraft

Avlidna församlingsbor

Vigda församlingsbor

12 juli
Jonas Olsson & Sara Hjorth 

1 augusti
Brian Friel & Carina Olsson 
16 augusti
Johan Björkqvist & Elin Bjelkmark

11 september
Anders Modig & Jenny Laukkanen

webb. Läs mer på
www.holomorkokyrka.se

I Hölö-Mörkö är församlingen huvudman för begravningsverksamheten och har 
tidigare också haft inflytande över vilken nivå begravningsavgiften ska ligga på. 
Enligt ett beslut från riksdagen kommer dock begravningsavgiften att övergå till 
att vara gemensam överallt där Svenska Kyrkan är huvudman. I dagsläget är den 
förväntade gemensamma begravningsavgiften i Sverige 24 öre fr o m 2017. 
Detta innebär en avgiftshöjning med ett öre för oss som bor i Hölö-Mörkö. Vi 
kommer att övergå till denna avgift redan under nästa år och får genom detta 
pengar för att plantera träd och för att anlägga en ny sittplats på Hölö kyrkogård.

Inger Frisch, Ordf. Kyrkogårdsutskottet

Ett öre mer

9 augusti
Angelica Mustonen
Nadja Zadruzny

17 augusti
Natalia Asp

24 augusti
Linnea Burman 
Emilia Carlsson

31 augusti
William Leopoldson

7 september
Alexander Ericsson

14 september
Jonathan Jönsson

21 september
Emilia Lagerhorn

12 oktober
Ralf Dahlin

Gudstjänst på Oaxen  

På Mikaelidagen firade över 50 barn 
och vuxna gudstjänst på Gillet på 
Oaxen. Det var trångt och härligt och 
de sista gästerna fick ståplatser. Efter 
gudstjänsten framförde våra barnkörer 
ett visprogram med sånger av  
Alice Tegnér med anledning av att det 
var 150 år sedan hon föddes. Därefter 
serverades fika.

Foto: Rasmus Eriksson

Emilia Carlsson
24 augusti

Under hösten har vi tillsammans med Hölö bibliotek och Hölöskolan erbjudit 
tre föreläsningar för allmänheten kring aktuella ungdomsfrågor. Dessutom har 
ungdomrna på Hölöskolan fått egna föreläsningar. Stig-Roland Rask föreläste 
om Internets goda sidor och om de risker som finns på nätet. Anna-Lena Berglin 
skämtade med stort allvar kring frågor om ätstörningar och självbild. Ingegerd 
Gavelin höll en föreläsning om trots, tillit, kommunikation och konflikter mellan 
tonåringar och föräldrar. Hasse Carlsson inspirerade ungdomarna med humor 
och egna livserfarenheter till att hitta sin inre hjälte och att ta vara på sina unika 
resurser.
Vi hoppas att återkomma med nya föreläsningar. Lägg gärna en lapp i förslags-
lådan som finns på biblioteket om du har ett tips på bra föreläsare eller förslag 
på ämne som känns angeläget att ta upp.

Stig-Roland Rask Anna-Lena Bergelin Ingegerd Gavelin Hasse Carlsson

Hölö kyrka värmer
Under alla helgons dag togs 
Hölö kyrka åter i bruk efter att 
ha varit stängd i två månader 
för installation av bergvärme. 
Projektet har varit stort och 
kostsamt, men hållit sig inom 
budget och planerad tidsrymd. 
Förhoppningen är att vi nu ska få 
ner värmekostnaderna avsevärt 
så att vi kan lägga mer pengar 
på verksamhet istället. 



Aktuellt

webb. Läs mer på
www.holomorkokyrka.se

Sankta Maria

Kalendarium

1:a advent, sön 30 nov
11.00 Högmässa, Viva Musica 

Mörkö kyrka
14.00 Högmässa, Viva Musica 

Hölö kyrka
15.00 Syföreningens Julbasar, 

Församlingshemmet

2:a advent, sön 7 dec
16.00  Ljusgudstjänst, Barnkörerna 

Hölö kyrka

3:e advent, sön 14 dec
11.00  Söndagsmässa, Hölö kyrka
16.00 Julspel, Mörkö kyrka

lör 20 dec
16.00  Julkonsert, Viva Musica 

4:e advent, sön 21 dec
11.00  Högmässa, Mörkö kyrka

Julafton
10.00 Andakt vid krubban, Hölö kyrka 

Barnkörer
12.00  Julbön, Oaxen
23.00  Julnattsmässa, Mörkö kyrka 

Lena Zetterberg, sång

Juldagen
07.00 Julotta, Hölö kyrka, Viva Musica

Annandag jul
11.00 Sammanlyst, Högmässa 

Överjärna kyrka
sön 28 dec
11.00 Högmässa, Hölö kyrka
 Därefter Gröt & Smörgås i 

församlingshemmet

Nyårsafton
16.00 Nyårsbön, Mörkö kyrka 

Lena Zetterberg, sång

Nyårsdagen
16.00  Mässa, Hölö kyrka 

Lena Zetterberg, sång

sö 4
11.00 Sammanlyst, Gudstjänst 

Överjärna kyrka

Trettondagen, Mån 6 jan
11.00  Högmässa, Hölö kyrka
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Årets julinsamling. Tänd ett 5:e ljus i advent. Ge 50:- 
genom att SMS:a ”Ljus” till 72950  
eller sätt in ditt bidrag på  
pg 90 01 22-3 eller bg 900-1223. Du kan också gå 
in på vår hemsidan och köpa symboliska julklappar.

LÅT FLER FÅ FYLLA FEM!

Advent Jul Nyår

Den Heliga Maria
Träskulptur, Hölö kyrka

Jungfru Maria, modern över alla andra, den främsta bland mödrar och samtidigt 

en enkel ung kvinna som uppfylldes av Helig Ande och gavs modet att bära, föda 

och fostra Guds egen son. I Hölö kyrka har vi två skulpturer av Jungfru Maria, en i 

tornrummet (ca 1450) där hon håller Jesusbarnet på höger arm och en inne i kyrkan i 

anslutning till predikstolen.  I konsten har Jungfru Maria oftast framställts tillsammans 

med Jesusbarnet, ibland som en Pietá, alltså där hon håller den korsfäste och döde 

Jesus i sin famn och under senare delen av medeltiden hade skulpturerna en krona på 

Jungfru Marias huvud som symbol för att hon är himladrottning och kysk. Vid vigslar 

i kyrkan lånade man Mariaskulpturens krona som brudkrona. Marias färg är blå. 

Det farligaste som finns är att 
födas in i fattig dom. Varje år 
dör närmare 7 miljoner barn 
som inte hunnit fylla fem år. 
Tänd ett femte ljus i jul – för 
alla barns rätt till en framtid.

SMS:a LJUS till 72905 
och ge 50 kr!

pg 90 01 22-3   |  bg 900-1223

Läs mer: svenskakyrkan.se/internationelltarbete

SMS:a LJUS 
till 72905 

och ge 50 kr

Torsdags Teatern
Teatergrupp från 11 år och uppåt. Under 
terminen träffas vi torsdagar 15-17.  
Kontaktperson: Per Andersson

Riddarskolan
En riddare tar upp kampen mot 
ondskan och kämpar för det som är 
svagt och skört. I Riddarskolan övar 
vi oss i kamratskap och lyhördhet. Vi 
pratar om saker som rör allt från död 
till kärlek. För dig som går i  
årskurs 1-4. 
Kontaktperson: Ralph Sjöholm

Barnkörer Se nedan under musik.

Församlingsverksamhet

Lunchträff
Tisdagar 12-14 (udda veckor)
Ett varierat program med musik och 
föreläsningar i en blandad kompott.
Kontaktperson: Anna Andersson Forsberg

Syförening
Syföreningen träffas varannan vecka 
(jämna veckor) onsdag 13 i Klockargården. 
Kontaktperson: Gudrun Carlsson 
 08-55157314

Det goda samtalet 
Med utgångspunkt från en bok ställer 
vi frågor om livet och den kristna tron.
Kontaktperson: Solveig Blohm,  
 08-55159080, 0702-182191

Vuxenkonfirmation & Vuxendop
Det är aldrig försent. Blev det inte av att 
du konfirmerade dig när du var tonåring 
eller har du som vuxen börjat fundera 
på dop och kristen tro? Kontakta oss så 
hittar vi hittar ett upplägg som passar dig.
Kontaktperson: Ralph Sjöholm

Musik
Körverksamhet
småfåglarna, ons 15-15.40
Kör för dig från 
3 år. 
Vi sjunger nya och 
gamla barnvisor 
och sånger. 
Ibland dans och 
rörelselekar. 

Sångfåglarna, ons 16.00-17.00 
Kör för dig från 7 år.

Viva Musica, ons 18.30-20.30
Fyrstämmig blandad kör med bred 
repetoar. 

andreakören, Tis 18.15-19.15 
Vår ungdomskör

Tisdagskören, tis 10-11.30
För dig som är dagledig och vill sjunga.

Kontaktperson körerna:  
Ronny Lövgren

Dragspelsgrupp
Vi spelar och har trevligt. Har du ett 
dragspel liggande kom och var med!
Kontaktperson dragspelsgruppen: 
Cecilia Andersson, 070-4425678

Vår verksamhet
Här nedan hittar du vår regelbundna 
verksamhet. Vill du veta mer får du gärna 
kontakta ansvarig för respektive aktivitet. 
Kontaktuppgifter till anställda hittar du på 
sidan 2, övriga nummer finner du nedan.

Barn och unga
Småklockarna 
Öppen verksamhet för barn och föräldrar. 
Vi träffas på tisdagar mellan 9-11 i 
Klockargården. Vi sjunger, leker, fikar och 
avslutar med en kort andakt. Varannan 
vecka är det sopplunch i direkt anslutning.
Kontaktperson:  Åsa Lindgren

Konfirmanderna  

Dagens konfirmandarbete bygger 
på samtal och diskussioner om tro 
och livet där konfirmandernas egna 
frågor och funderingar är självklara 
utgångspunkter. Vårt konfirmandår 
startar i den lördag 6:e december.
Dags att anmäla sig nu.
 
Kontaktpersoner: Per Andersson

Ung Pilgrim
För dig som har konfirmerats och vill 
fortsätta var med i kyrkans sammanhang. 
Kontaktpersoner: Per Andersson

Foto: Isabella Sagström

Foto: Isabella Sagström



Baksidan Tre tips  för dig i 
Hölö-Mörkö

webb. Läs mer på
www.holomorkokyrka.se

Musik i advent

2.
Mankans julkonsert
Ons 17 Dec 19.00, Mörkö kyrka 
Tor 18 Dec 19.00, Mörkö kyrka
Magnus Nilsson m.fl. Biljettpris: 
170:-. Förköp av biljetter kan göras 
på pastorsexpeditionen och Ticnet. 

1.
Julbasar 
1:a advent (30 nov) 
14.00 Gudstjänst 
därefter basar i 
Församlingshemmet 
Syföreningens årliga julbasar 
med: Auktion, lotteri, tombola, 
kaffeservering mm. 

3.
Levande julkrubba
Lör 20 Dec 15.00, Broby gård

Bo och Åsa Aulin bjuder in till 
stallet i Broby. Möt åsnan, fåren, 
hönsen, Josef, Maria Jesusbarnet 
och herdarna. Platsen är begränsad 
och vid mycket folk blir det fler 
föreställningar. Medverkan av 
ungdomskör från Södertälje 
missionskyrka m.fl. Fritt inträde. 
Frivillig gåva till Panzisjukhuset i 
Kongo-Kinshasa. Servering.

Sön 7 dec 16.00, Hölö kyrka

Våra barn- och ungdomskörer fram-

för traditionsenligt ett stämningsfullt 

ljuståg andra söndagen i advent.

Ljuståg Julkonsert
Andreakören, Tisdagskören och Viva 

Musica under ledning av Ronny Lövgren  

skapar den rätta julstämningen.

Lör 20 dec 16.00, Hölö kyrka

Julnattsmässa

Julafton 23.00, Mörkö kyrkaSön 14 dec 16.00, Mörkö kyrka

Vi avslutar julaftonen med traditionell 

julnattsmässa i Mörkö kyrka. I skenet 

av levande ljus firar vi Jesu födelse med 

mässa och psalmsång. 

Lena Zetterberg, sång


