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När jag skriver dessa rader är det en grå novemberdag. De flesta
träd har tappat sina löv, medan andra träd verkar hålla hårt i
sina nedvissnade löv som de vägrar släppa taget om.
November är verkligen krattornas och lövblåsarnas tid, då alla
nedfallna löv ska tas upp och kanske läggas i en komposthög. Om november
är en månad då vi är ute i våra trädgårdar för att lägga sista handen för att det
där ska se fint och välskött ut, så är december en månad då det känns gott för
oss att vara inne och ha det skönt i ”stugvärmen”. Nu väntar vi också på den
sköna adventstiden och inte minst jultiden.
Denna tid på året som vi brukar benämna för den stora gemenskapens högtid.
Julen som ju har blivit en slags sinnebild för den varma och goda gemenskapen
i familjens och släktens hägn. Men för långt ifrån alla är detta en verklighet.
Ensamhet är en bister realitet för alltför många människor i vårt samhälle idag.
Inte minst inför stora högtider är det många som känner mer bävan än glädje,
därför att ensamheten blir då ännu mer påtaglig när till synes ”alla andra” får
dela samhörighet och gemenskap.
Men julens glada budskap säger oss detta:
Gud själv vill ha gemenskap med varje människa!
Hur kan jag påstå något sådant?! Jo, julens fantastiska
budskap lyder: Gud har kommit ner till oss i ett litet
värnlöst barns gestalt. Eller med andra ord: Gud blev
människa! Närmare än så kunde Gud inte komma oss.
Gud delar varje människas liv, Gud vet vad det vill
säga att vara människa. Därför behöver ingen
ensamhet längre finnas! För varje människa har sin
djupaste gemenskap med Gud själv.
Därför kan jag uppriktigt önska dig: God Jul!
Anita Ingvarsdotter vik. kh.

Varför går du ledarutbildningen?
Vi fick hem en folder i brevlådan där
det stod om en ledarutbildning vilket
gjorde oss nyfikna och vi anmälde
oss till den. Vi träffas varannan vecka
på måndagar i Majåker.
Att gå ledarutbildningen tror vi är
bra inför framtiden, dels gällande
jobb men också att få verktyg för
att vara en bra förebild.
Att vara en bra förebild handlar om
att kunna lyssna, finnas där och vara
en person folk vill va runt, känna
”jag vill bli som honom/henne” och
att det är positivt.
I ledarutbildningen har vi pratat om
ledarens 10 budord, att leda lekar och
hur man har tunga och lite jobbiga
samtal, men vi kommer prata mer,
det är inte slut än, haha!
Man lär sig mycket och vi är ett gött
gäng.
-Jag vill vara ledare för att det är
roligt och för att jag känner mig
behövd, att gör ett bra jobb när jag

hjälper till och man får nya vänner.
-Jag vill vara ledare för att det är
bra för min framtid och man får
nya vänner, det är alltid kul att vara
med och hjälpa till och få hänga med
grupperna i kyrkan.

Lekmannatankar:

Jag hoppas vi kommer lära oss mycket
och kunna använda det i framtiden
både privat och här i kyrkan.
Gabriella Yüksel & Ludvig Svärdh
ledarutbildningen Majåkerskyrkan

Julgranen är egentligen
ett träd från paradiset
Ingen jul utan gran. Så är det för många människor.
Men granens väg till våra vardagsrum är slingrig och
började redan i paradiset. Sverige lär vara världens
julgranstätaste land. Vi använder omkring sex miljoner
granar varje år. Hälften köps och hälften huggs på
egen hand, inte alltid med tillstånd från markägaren.
De här granarna kläs sedan med ljus, glitter, kulor och
olika figurer. Pyntet är förstås till för att vara vackert,
men en hel del är också kristna symboler.
Kommer från Tyskland
Som så mycket annat när det gäller svenska jultraditioner
så kan vi hitta ursprunget i Tyskland för ungefär 500 år
sedan. Fast vissa historiker vill gå ännu längre tillbaka.
I romarriket fanns under antiken en sed att markera
vintersolståndet genom att ta in kvistar från året runt-gröna
växter. De symboliserade den obrutna livskraften. Växterna
fanns också med i kyrkornas mysteriespel under medeltiden. På juldagen firades Jesu födelse. Men dagen innan,
det vill säga vår julafton, handlade berättelserna om de
första människorna och händelserna i Edens lustgård.
Grönskan fick då symbolisera träden i paradiset.
Därför började man hänga upp röda äpplen i grenarna.
De äpplena har senare blivit de kulor i glas eller plast som
vi numera använder.
Luther och granen
Omkring år 1500 började de smyckade träden att flytta in
även i bostadshusen. Först hos familjer som hade det gott
ställt, sedan allt mer allmänt. Det skedde inte alltid i takt
med naturen och 1554 förbjöds därför all granhuggning
i staden Freiburg med omnejd. Pyntet utvecklade också.
Det berättas att Martin Luther var den förste som tog in
en gran och smyckade den med tända ljus. Detta sedan
han på julaftonskvällen vandrat genom skogen och hittat
vägen hem genom att följa de glittrande stjärnorna som
lyste över träden. Berättelsen har bara ett fel: den är inte
sann. Troligen härstammar den från 1800-talet och den
tidens romantiska tänkande. Däremot finns det en riktig
koppling till Luther, eftersom julgranen framför allt blev
populär i protestantiska hem. Katoliker föredrog att använda

Den klädda granen är en av våra populäraste julsymboler.
(Foto: Rolf Handke/pixelio.de)
julkrubba. Denna skillnad levde kvar länge, och det var inte
förrän 1982 som en gran restes på Petersplatsen i Rom.
Spreds över världen
Till Sverige kom julgranen i mitten av 1700-talet. Premiären
lär ha skett på Stora Sundby herrgård i Södermanland. Där
finns dokument som talar om en gran med vaxljus och
gotter. Under 1800-talet spred sig bruket med julgran till
allt bredare grupper, och till allt fler länder. Något som bidrog till framgången var en bild på hur det engelska kungaparet drottning Victoria och prins Albert klädde en gran.
Denna bild spreds både i tidningar och som vykort. Den
anses bland annat ha bidragit till att julgranen blev populär
i USA. Under 1900-talet har granens segertåg fortsatt
över världen, och den förekommer numera även i länder
där man egentligen inte firar jul. Och vi svenskar med våra
stora skogar är troligen det mest granälskande folket i
världen, även om vi nog inte alltid tänker på att det är ett
paradisträd vi tar in.
Av: Sven-Erik Falk

JULGRANENS SYMBOLER

Foto: Sven-Erik Falk

Granen: Det alltid gröna trädet symboliserar evigt liv.
Ljusen: En symbol för Jesus som världens ljus.
Kulorna: Påminner om frukten på Livets träd i paradiset.
Halmänglar: Syftar på änglarna som sjöng för herdarna
att Jesus var född.
Stjärnan: En symbol för Betlehems stjärna som visade
vägen till stallet där Jesus föddes.

Stilla dag i Sävare 16/1
Sänk axlarna lyft blicken! Denna lördag inbjuder vi till
en stilla dag i den härliga miljön kring Sävare kyrka och
Prästgård. I dessa tider får vi hitta möjligheter att mötas
och ändå hålla distansen. En stilla dag ger tid för tystnad vila
och återhämtning. Vi får tid att tänka och lyssna och dela
tankarna med Gud. Att helt enkelt andas ut och andas in.
Det blir ett enkelt dagsprogram med tystnad och mycket
egen tid för vila, promenad, läsning, meditation och bön
m.m. Det finns också möjlighet till enskilt samtal. Dagen
ramas in av introduktion, andakt och en enkel avslutande
mässa. Medverkar gör Mikael Kjell och Anna Tassinari.
Kostnad 100:- för lunch, för och eftermiddagsfika.
Anmälan senast 11/1 till Mikael Kjell 072-212 91 33
ange om du behöver särskild kost.

Med tanke på coronasituationen är det begränsat antal
deltagare och vi ser till att det finns bra möjligheter att hålla
distans. Vi ordnar med lunch och fika portionsförpackat och
följer naturligtvis utvecklingen.

Vad är det som sitter i väggarna i Härjevad kyrka?
När Raymond och
Fredrik Emilsson
började måla väggar
i Härjevad kyrka får
dom fram blå färg
som är övermålad.
Ser ut som det varit
blått nertill och gult
ovan detta.
Är det någon som
vet hur det var?
Kanske finns det
något kort från
bröllop från
40-50-talet där
man kan ana
väggarna?
Ring kyrkogårds- och fastighetschef Lisbeth Thorstensson
på mobil 072-230 89 81

Samling vid stallet
Hur långt är det till Betlehem
Var ligger det nånstans?
Månntro vi hittar stallet
där i stjärnans glans!
Kika in i stallet vid Sävare Prästgård. Vid en värmande eld
får vi lyssna till Julevangeliet och Sävarekören. Därefter
serveras glögg och pepparkaka. Vi står vid anvisade platser.

Tisdagen den 8/12 kl. 18.30
Välkommen!

Här om dagen satt jag i ett telefonsamtal och vi började prata om vad man egentligen ska göra
under Coronatider som dessa, vad gör vi om dagarna? Detta fick mig att tänka och fråga människor
på sociala medier för olika tips. Det är fantastiskt att vi människor är påhittiga under en nedstängning
som denna. Jag fick in många bra tips och här kommer dom bästa enligt mig!
Håll till godo!

Ideér under
en pandemi
1. Slå en signal - ta vara på guldkornen i ett samtal
Att höra sin telefon ringa kan vara en riktigt bra
känsla, och speciellt nu! Att veta att just jag finns i
någons tankar och att personen har valt att höra av
sig till mig, gör att hela dagen känns lite lättare.
Speciellt i dessa tider är det viktigt att vi håller
kontakten, eftersom vi just nu inte får lov att ses så
får vi därför hålla om varandra på avstånd, och det
kan vi göra med telefon eller skriva en hälsning.
2. Gå ut i naturen- ta hand om kropp och själ
Det slog mig här om dagen att det enda som inte
påverkas av pandemin är just naturen. Naturen är
som står som en klippa och som låter oss få vistas
i den. Att umgås utomhus är ju toppen och det är
en hel upplevelse att gå ut och se vilken fantastisk
vacker natur vi har i kring oss och våra närområden.
Att utforska detta tillsammans eller ensam är något
jag måste rekommendera. Att vi dessutom får frisk
luft och liten motion på köpet är inte heller fel!
3. Gör färdigt – våga slutföra ett projekt
Vem har inte en hel del projekt som är lagda på
hyllan? Jag har det i alla fall. Det är ju hög tid att
ta tag i dessa och göra färdigt. Det är en rätt skön
känsla när det är gjort och du kan gå vidare. För
trots allt, du har startat projektet av en anledning
och nu är det dags att göra klart! Att göra färdigt
innebär också att du kan påbörja nya projekt!
4. Skriv en kokbok – dela med dig dina recept
Detta är en uppmaning till er som är duktiga på att
laga mat, eller kanske har ett enstaka fantastiskt
recept. Dela med er! Alla har vi olika smak och tycke
kring vad som är gott men det är alltid roligt att
pröva nytt. Eftersom vi i skrivande stund inte bör
bjuda in vänner och på middag så får receptet
komma till dem. Så många människor sitter på så
mycket kunskap, dela med dig. Kanske sitter du på
världens godaste rätt? I övrigt kan du testa att göra
din egna pasta eller surdegsbröd!
5. Våga pröva något nytt – gå utanför din zon
Det är aldrig för sent för att pröva nya saker, här är
ett axplock av saker jag tänker pröva nytt i år, det
är även ett sätt att gå utanför mina bekväma zoner.

Vår fantastiska vackra natur låter oss vistas i den.
Foto: Alex Rainer/Unsplash
Eftersom just nu är begränsade men vi är också på
väg att ta ett steg över gränsen mot något nytt.
Här kommer tipsen!
1. Börja med mini-odling, vad du odlar väljer du själv.
2. Lär dig reglerna i en sport du själv inte utövat.
3. Gör en fotobok av alla dina foton du tagit!
4.Baka en ny kaka och ät den, gillar du den inte så
kan du mata fåglar eller grannarna som blir glada.
Tack för visat intresse och stort lycka
till med dina aktiviteter, glöm inte att
du alltid är älskad, sedd och oändligt
värdefull. Amen.
Text
Josephine Helmerson
församlingspedagog

Sävare församling

Bryt en tradition!
Årets julinsamling handlar om skadliga traditioner som
miljontals flickor drabbas av - bara för att de är flickor.
Tillsammans kan vi stoppa tvångsäktenskap,
könsstympning och andra övergrepp mot flickor.
Traditioner är viktiga för oss. Det blir extra tydligt
under julen, vår kristna högtid. Traditioner är invanda
seder och bruk, språk, värderingar som förs vidare från
generation till generation. Ofta skapar de en trygg ram
runt våra liv, oavsett var i världen vi lever.
Men en del traditioner är skadliga. Tvångsäktenskap,
könsstympning och andra övergrepp drabbar många flickor
runtom i världen. Varje dag gifts fler än 30 000 flickor
bort, en del inte äldre än 10 år. Var tredje flicka och kvinna
utsätts för våld under sitt liv – bara för att hon är flicka.
Skadliga sedvänjor, strukturer och normer berövar flickor och
kvinnor makten över sina liv.
Det kan vi inte acceptera!
Som kyrka har vi särskilt ansvar. I många länder har
människor större förtroende för religiösa ledare än för
politiker och myndigheter. Därför är det avgörande att
religiösa företrädare tar avstånd från exempelvis tvångsgifte,
könsstympning och könsrelaterat våld.
Act Svenska kyrkan har en unik möjlighet att samarbeta
med andra religiösa aktörer och förändra förtryckande
strukturer, oavsett om de finns inom kyrkan eller i övriga
delar av samhället.

KONTAKT
Besöksadress: Sävare församlingshem, 531 91 VINNINGA
Postadress: Box 3065, 531 03 VINNINGA
Öppettider: Vanligen måndag-torsdag 8-15, fredag 8-13
Tel: 0510-500 26, savare.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/savare

Kamrer: Bengt Eklund, 073-050 22 22
bengt.johan.eklund@svenskakyrkan.se

Miljontals flickor i världen lever under förtyck, hot, våld och övergrepp
- bara för att de är flickor.
Foto: Jesper Wahlström/Ikon

Tillsammans med andra kyrkor, organisationer och tusentals
frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan för mer rättvisa
samhällen, där flickor och kvinnor kan göra sina egna val.
Coronakrisen har lett till att det könsrelaterade våldet ökat.
Behoven av stöd är större än någonsin.
I julinsamlingen 2020 bjuder vi in till att vara med i kampen
för alla flickors rätt till ett värdigt liv!
Julinsamlingen pågår 29 november 2020 till 6 januari 2021
och målet är att under denna period samla in 35 miljoner
kronor till Act Svenska kyrkans livsavgörande insatser.
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