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Åsa Lindgren
Kyrkoherde

Framför oss har vi julens alla helger. Tänker man på när den 
första julskyltningen sker till dess att julgranen kastas ut vid 
julgransplundringen är det en väldigt lång tidsperiod som vi 
har julen stående för dörren. Varför har julen fått ta en så 
stor plats i våra medvetanden och i almanackan? Hur kan 
någonting som hände för över 2000 år sedan fortfarande ha 
betydelse i våra liv? Ett barn som föds. Det händer ju hela 
tiden. Varje barn som föds är unikt och speciellt. Detta barn 
som föddes var ett vanligt barn, men ändå inte. En enkel 
födelse i ett smutsigt stall, av villråda föräldrar, ute på en 
lång resa. Vad var det som var så speciellt egentligen? Varför 
har vi fortsatt att uppmärksamma detta år 0, månad 12, 
dag 25, år in och år ut? Jo, därför att barnet också var Gud 
själv som kom till jorden som en människa, som en av oss. 
Gud gjorde sig liten och sårbar, en liten, liten person som 
behövde bli omhändertagen för att sedan bli den som skulle 
komma att rädda hela världen. När Jesus föddes, vid vår 
tideräkningsbörjan, år 0, tände Gud en stjärna på himlen för 
att folket skulle veta att nu kunde de följa ljuset och veta att 
räddningen var nära. Människor såg och trodde och växte i 
sin tro.

Så var det då för 2000 år sedan och så är det nu när vi ska 
fira jul år 2015. En plats i din närhet där tro och liv möts 
är i församlingen här i Hölö-Mörkö. Kom till dina kyrkor 
under helgerna och upplev att Gud blev människa och levde 
mitt ibland oss genom att höra julens texter på våra guds-
tjänster, höra stämningsfull musik, be böner och titta på 
våra julkrubbor. Låt julens glada budskap om att Gud blev 
människa ta plats i ditt medvetande och i din almanacka i 
år. Inte i all kommers, men i stillheten vid ljusbäraren eller i 
sångglädjen i våra kända och älskade julpsalmer.  



Vi är födda till att vara dem vi är 

ämnade att vara. Jag till exempel är 

född att vara Robert. Jag har oer-

hört mycket att glädjas över. Många 

saker har jag fått gratis. Mitt namn, 

språket jag talar, landet jag bor i. 

Jag  har aldrig  varit utan mat el-

ler vatten, inte utan hem. Jag vet 

att många andra har ett svårare liv.

Men jag har också ärvt det som den 

övriga skapelsen saknar - viljan att 

vara någon annan den jag är född 

till. Trädet är nöjt med att vara träd. 

Vår hund är nöjd med att just vara 

vår hund. Hon har ingen längtan 

att vara någon annan. Så är det med 

den övriga skapelsen. Det enda ex-

emplet på motsatsen som jag stött 

på är apan kung Louie som ville bli 

människa - men det är ju en fiction.

När Jesus säger att vi måste bli som 

barn för att komma in i Guds rike så 

menar han ju inte att vi skulle bli naiva 

eller barnsliga. Meningen med livet är 

ju att fördjupas, att bli mänskligare. 

Att bli som barn är att bli den man är, 

att odla de egenskaper som är en given. 

Men viljan att bli någon annan sit-

ter djupt i oss. Får den viljan mak-

ten över oss hamnar vi snart i 

dödssyndens avund eller bitterhet 

och då har vi kommit långt ifrån 

den person som vi egentligen är. 

Kyrkofäderna poängterade beho-

vet av daglig omvändelse. Det ska 

inte förstås som att gruva sig eller 

att förtvivla. Tvärtom, det handlar 

om att få livsviljan tillbaka, glädjen 

hoppet och tron. Att kunna se med 

glimten i ögat på sina egna tillkor-

takommande, att se med glädje på 

sig själv. Då kan man se andra med 

glädje och med glimten i ögat på 

alla andras konstiga egenskaper.

För Gud vill ju att vi vänder om till 

Honom. Att göra så är att komma 

tillbaka till sig själv, ja till Gud själv 

- Han som skapat oss så underbart 

och ännu underbarare har offrat sig 

för oss. Hans offer är hela hans liv. 

Det börjar med att han som var evig 

blev människa - född av jungfrun. 

Som det lite naivt men likväl sant 

skildras i psalm 108: Han kommer 

från eviga fröjder, han lämnar sin 

tron av kristall, sin ära i ljusets pa-

latser och lägges på strå i ett stall.

Han föddes för att vi skulle bli 

arvingar till Guds eviga rike.

Text:
Bild:

Robert Huldt
Isabella Sagström
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Om ett barn överlever sina fem första år i livet är det 
stor chans att barnet lever till vuxen ålder.
Så tänd ett 5:e ljus i advent! 
Ge 50:- genom att SMS:a ”Ljus” till 72950  
eller Swisha valfritt belopp till 9001223. 

LÅT FLER FÅ FYLLA FEM! - Årets julinsamling

1:a advent sön 29 nov
11.00  Högmässa - Viva Musica 

Mörkö kyrka
14.00  Högmässa - Viva Musica 

Hölö kyrka
15.00  Syföreningsbasar
 Församlingshemmet, Hölö

2:a advent sön 6 dec
11.00  Högmässa 

Hölö kyrka
16.00  Ljuståg 

Sångfåglarna & Småfåglarna 
Hölö kyrka

Mån 7 dec
18.30 Kulturskolans julkonsert 

Hölö kyrka

lör 12 dec
16.00  Julspelet ”Nu Smäller Det!!!” 

Mörkö kyrka
3:e advent sön 13 dec
11.00  Högmässa 

Hölö kyrka

Tis 15 dec
8.30 Julspelet ”Nu Smäller Det!!!” 

Mörkö kyrka

lör 19 dec
16.00  Julkonsert - Viva Musica 

Hölö kyrka

4: advent sön 20 dec
11.00  Högmässa 

Mörkö kyrka

Julafton
10.00  Samling vid krubban 

Hölö kyrka
12.00  Julbön 

Gillet, Oaxen
23.00  Julnattsmässa, Mörkö kyrka 

sång: Lena Zetterberg; 
Johannes Naumann

Juldagen
07.00  Julotta, Viva Musica 

 Hölö kyrka

Annandag Jul
10.30  Sammanlyst Gudstjänst 

Ljungbackens äldreboende i Järna

sön 27 dec
11.00  Högmässa, Hölö kyrka 

därefter gröt och skingsmörgås 
i församlingshemmet

Nyårsafton
16.00  Nyårsbön, Mörkö kyrka 

Sång: Lena Zetterberg

Nyårsdagen
16.00 Mässa, Hölö kyrka 

Sång: Lena Zetterberg

Sön 3 jan
11.00 Högmässa, Mörkö kyrka

Trettondagen ons 6 jan
11.00 Högmässa, Hölö kyrka 

 mottagande av kh Åsa Lindgren 
biskop Johan Dalman 
Viva Musica

Sön 10 jan
11.00 Högmässa, Hölö kyrka 

därefter julgransplundring i 
församlingshemmet

Advent Jul Nyår
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Ung Pilgrim
För dig som har konfirmerats och vill 
fortsätta vara med i kyrkans sammanhang. 
Kontaktperson: Per Andersson

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 1-3. 
Kontaktperson: Åsa Lindgren

Barnkörer Se nedan under musik.

Församlingsverksamhet

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

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

Samtal om livet och tron
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: Åsa Lindgren

Musik
Körverksamhet

småfåglarna,  
ons 15-15.40
Kör för de yngsta 
barnen. Vi sjunger 
nya och gamla 
barnvisor och 
sånger. Ibland dans 
och rörelselekar. 

Sångfåglarna, ons 16.00-17.00 
Barnkör för äldre barn.

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

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

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. 

 

Kontaktperson: Per Andersson

Foto: Isabella Sagström

KLAPPEN

Till någon som gärna vill ge sina nära och kära en julklapp men inte själv har möj-
lighet! Fram till 9 december kan du lämna in en julklapp på pastorsexpeditionen 
vid Hölö kyrka som vi sedan förmedlar vidare till LT-klappen (Länstidningen).

Se hemsidan för tips på klappar och mer information.

webb. Hela kalendariet
www.holomorkokyrka.se

Julkrubban i Hölö kyrka
Bilderna på julkrubbefigurerna här bredvid, på 

framsidan och Jesusbarnet på sidan 4 kommer 

från Hölö kyrkas julkrubba. Krubban består av 

ca 40 cm höga figurer. Från början stod krub-

ban på Edeby säteri. Den inköptes från frankrike 

av Odile Lundberg på 20-talet. I samband med 

att familjen Lundberg sålde Edeby på slutet av 

70-talet så skänkte dåvarande disponent Georg 

Lundberg julkrubban till Hölö församling. 

Skänk en julklapp!!!



Baksidan

Tre tips  för dig i 
Hölö-Mörkö

webb. Läs mer på
www.holomorkokyrka.se

Musik i advent

3.
Högmässa
Mottagande av kh Åsa Lindgren 
Trettondagen 6 jan  
11.00, Hölö kyrka 
Viva Musica 
biskop Johan Dalman

1.
Julbasar 
1:a advent (29 nov) 
14.00 Gudstjänst 
därefter basar i 
Församlingshemmet 
Syföreningens årliga julbasar 
med: Auktion, lotteri, tombola, 
kaffeservering mm. 

Sön 6 dec 16.00, Hölö kyrka

Våra barnkörer Småfåglarna och Sångfåg-

larna framför traditionsenligt ett stäm-

ningsfullt ljuståg andra söndagen i advent.

Ljuståg

Julafton 23.00, Mörkö kyrkaLör 12 dec 16.00, Mörkö kyrka

Julnattsmässa
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. Johannes Naumann.

2.
Kulturskolans 
elevkonsert
Mån 7 Dec 18.30, Hölö kyrka

Mankans julkonsert
Se hemsidan för information
Allt inte klart vid tryckningen.

Viva Musica, Tisdagkören och Andreakö-

ren. Med trumpetarna Sonny Espling och 

Conny Svensson. Ledning: Ronny Lövgren

Julkonsert

Lör 19 dec 16.00, Hölö kyrka


