Advent 2018
& Jul i Lagunda
Fre 30 nov
14 giresta kyrka Adventsgudstjänst med Liljegården.
Sång av Våga Sjunga-kören.

Sön 9 dec, Andra advent
11 giresta kyrka Högmässa
15 nysätra. Gudstjänst

Tis 25 dec - Juldagen
07 giresta kyrka. Julotta.
Lagunda kyrkokör & Chorus Ena.

18 gryta kyrka Adventsmusik

och litterärt program: ”Den
beryktade palten”. Kyrkpalt.

med Totalensemblen.

18 kyrkstugan Meditation.

Lagunda kyrkokör & Chorus Ena.

Lör 1 dec
15 fittja kyrka

Fre 14 dec
14 liljegården

Ons 26 dec – Annandag jul
11 nysätra kyrka Högmässa
15 fittja kyrka Vägen till jul i

Adventsgudstjänst med musik.
Sång av Jan Stenström.

18 nysätra kyrka Adventsgudstjänst med musik.
Lagunda kyrkokör & Chorus Ena.
Avtackning av Erik Johansson.

Gudstjänst inför helgen.

Sön 16 dec, Tredje advent
10-16 gryta kyrka Öppen
kyrka & visningar i samarbete
med Julmarknad, Salnecke slott.

09 liljegården. Julotta.

psalm, läsning och sång.

18 biskopskulla kyrka Vägen
till jul i psalm, läsning och sång.

11 giresta kyrka Gudstjänst
15 kyrkstugan Familjeguds-

Sön 30 dec
11 giresta kyrka Gudstjänst
15 hjälsta kyrka

Lagunda manskör.

tjänst med barnkör, miniorer och
barngrupper. Julpyssel från 13.30.

Gudstjänst i jultid.
18 gryta kyrka Mässa

13 biskopskulla kyrka

cirka 16 kyrkstugan

Adventsgudstjänst med musik.
Orgel Lars-Göran Angsten.

Kyrkkaffe med knytkakbuffé
och barnens luciatåg.

Mån 31 dec - Nyårsafton
15 kulla kyrka. Nyårsbön.

15 hjälsta kyrka

18 gryta kyrka. Mässa.

Adventsgudstjänst med musik.
Lagunda manskör.

Fre 21 dec
14 liljegården Gudstjänst inför

Sön 2 dec, Första advent
11 giresta kyrka Högmässa.

15 långtora kyrka
Adventsgudstjänst med musik.
Orgel Lars-Göran Angsten.

18 kulla kyrka
Adventsgudstjänst med musik.
Orgel Lars-Göran Angsten.

18 fröslunda kyrka
Adventsgudstjänst med musik.
Sång av vokalgruppen Signe.

helgen.Våga sjunga-kören.

Lör 22 dec
15 hjälsta kyrka
Gudstjänst med julens psalmer.

Sön 23 dec, Fjärde advent
11 giresta kyrka Högmässa.
15 fröslunda kyrka
Mariagudstjänst. Solosång.

Fredag 7 dec
14 liljegården

Mån 24 dec - Julafton
11 gryta kyrka Vid krubban:

Gudstjänst inför helgen.

julberättelsen för små och stora.
23 gryta kyrka Julnattsmässa.

Tis 1 jan - Nyårsdagen
15 kyrkstugan. Mässa.
18 långtora kyrka.
Nyårsmusik.

Sön 6 jan – Trettondedag jul
11 giresta kyrka Högmässa
15 nysätra kyrka Det strålar
en stjärna. Musikgudstjänst med
Lagunda kyrkokör & Chorus Ena.
18 gryta kyrka Meditation

Sön 13 jan
11 giresta kyrka Gudstjänst
15 kyrkstugan. Familjegudstjänst med julspel & sång. Pyssel
från 13.30. Julgransplundring!

18 gryta kyrka Mässa

oftast serveras kyrkkaffe efter gudstjänsterna. för mer detaljerat
program se www.svenskakyrkan.se/lagunda, annonser och affischer.

”

En hälsning i adventstid från Lagunda församling
Nu tändas tusen juleljus
på jordens mörka rund.
Och tusen, tusen stråla ock
på himlens mörkblå grund.

Sv Psalm 116, vers 1

Vem vill tända adventsljusen?
I den fina kyrkan som glimmade i all sin prakt var
det tradition att ett barn skulle tända det första
adventsljuset som inledning på gudstjänsten.
Det mesta av det som hörde till det högtidliga
firandet av första advent var vuxnas uppgifter:
förberedelser, textläsning, predikan och körens
sång. Men det första ljuset skulle tändas av ett
barn. Barnet var inte där och tände ljus för att det
var vackert eller romantiskt, utan för att för att det
visade på hur det eviga ljuset inträder i templet i
Jerusalem: Jesus är ett barn, han är tolv år, när han
kommer in i templet och säger att han vill vara i sin
Faders hus, inte bara i familjens hus utan i Guds hus.
När det första adventsljuset ska tändas i våra
kyrkor i gudstjänsterna under första adventshelgen 1-2 december behöver vi många som tänder
ljus. Det finns ljus som väntar i Fittja, Nysätra,
Giresta, Biskopskulla, Hjälsta, Långtora, Kulla och
Fröslunda. Vem vill komma – är det kanske du?
Välkommen att höra av dig till någon på
Kyrkstugan!

Adventstid är förberedelsetid
Nu hör det egentligen inte till första söndagen
i advent att sjunga Nu tändas tusen juleljus, för
den psalmen hör till julhelgen. Adventstiden har
sitt eget innehåll, som en förberedelse inför julen.
För även om första advent och juldagarna är
festdagar i kyrkans kalender så är de andra dagarna
i advent festens motsats och möjlighet.
De är fastedagar, förberedelsedagar, som ger
tid för att stanna upp inför det som kommer i julens
fester; Jesu ankomst, Herrens återkomst och
hans ankomst in i våra hjärtan. Vi kan ta vara på
adventstiden och låta den bli en tid med utrymme
att fundera på frågor som är viktiga och på riktigt,
som kommer till oss och bearbetas i hjärtat.

I psalmen Nu tändas tusen juleljus finns både ett
budskap om att hela mänskligheten (symboliskt
uttryckt i tusen) ska tända ljus och bli bärare av det
eviga ljuset Jesus Kristus. Samtidigt berör den
annat som på djupet rör oss människor och våra
jordiska liv. Psalmen lyfter upp det mörker som är
så påfallande idag. Både det mörker som finns nära
runt oss och ute i världen av fattigdom, flykt och
våld, och det mörker som finns i vår egen oförmåga
att leva som barn till Herren. Som hans barn som i
glädje bär ljus till den som behöver och till templet
för att fira gudstjänst. Och så, mitt i världens och
vår egen oförmåga, bryter Gud in med ljuset som
kommer som det vackraste vi kan se – ett nyfött
barn. Detta barn har juldagen som sin födelsedag
och barnets ljus skiner ständigt över jorden och in i
varje mörker. Barnets uppgift är att ge ljus, hopp
och frid in i varje hem och hus.
Vi önskar att varje hjärta ska få Guds kärleks ljus i
den välsignade juletiden.

”

I varje hjärta armt och mörkt
sänd du en stråle blid,
en stråle av Guds kärleks ljus
i signad juletid.
Sv Psalm 116, vers 4
Låt oss tillsamman tända ljus

Hoppas Du som får detta brev vill hjälpa oss att
tända ljus här i Lagunda församling! Både ljus
i kyrkorna när vi firar gudstjänster och bildliga ljus
när vi tillsammans hjälper människor som på olika
sätt har det svårt. Det finns flera sätt att vara med
och praktiskt tända julens ljus: du kan baka bröd
och kaffebröd till kaffebord som ger möjlighet till
gemenskap, du kan skänka matvaror till dem som
har svårt att sätta festens mat på bordet, och du
kan ge julklappar som förmedlas vidare till dem som
inte får paket under sina granar. Detaljerad
information om allt detta kan du få på Kyrkstugan,
vid gudstjänster, grupper och verksamhet under
advent och på webben (se ”Gåvor”). Låt oss hjälpas
åt att tända tusen juleljus på jordens mörka rund!
Med tillönskan om en välsignad advents- och jultid
Carin Åblad Lundström, kyrkoherde
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