
31/12-20 Nyårsbön från 
Tärna kyrka 
 

Nyårsafton har ingen fastställd kollekt  
men om du ändå vill sätta in en kollekt  
går den till Act Svenska kyrkan  
(del av julkampanjen). 
Sätt gärna in kollekt via swish 123 633 08 98  
eller bankgiro 848-5252.  
Tack för ditt bidrag! 
 

Karin Hammermo – präst 
Peter Burell – dragspel, piano 
Ulrika Larsson – sång, piano 
Per Nestor – foto, textläsning 
Ove Andersson – vaktmästare 
 
Klockringning 
 
Julvisa - Giv mig ej glans, ej guld, ej prakt  
J Sibelius 

 
Inledningsord  
P:   Visa mig, Herre, din väg, så att jag kan vandra i din sanning.  
  Lär mig att helhjärtat vörda ditt namn. (Psalt 86:11) 
 

Sv ps 249:1 Blott en dag, ett ögonblick i sänder, vilken tröst, vad än som kommer på! 
 Allt ju vilar i min Faders händer, skulle jag, som barn, väl ängslas då? 
 Han som bär för mig en faders hjärta, han ju ger åt varje nyfödd dag 
 dess beskärda del av fröjd och smärta, möda, vila och behag. 
 

P:   Så säger Gud: Tänk inte på vad förr har varit, bry er inte om vad fordom har skett.  
  Se, jag vill göra något nytt. (Jes 43:18-19a) 
 

Sv ps 249:2 Själv han är mig alla dagar nära, för var särskild tid med särskild nåd. 
 Varje dags bekymmer vill han bära, han som heter både Kraft och Råd. 
 Morgondagens omsorg får jag spara, om än oviss syns min vandrings stig. 
 "Som din dag, så skall din kraft ock vara", detta löfte gav han mig. 
 

P:  Jesus Kristus säger: Jag är vägen, sanningen och livet. Följ mig. (Joh 14:6) 
 

Sv ps 249:3 Hjälp mig då att vila tryggt och stilla blott vid dina löften, Herre kär, 
 ej min tro och ej den tröst förspilla som i ordet mig förvarad är. 
 Hjälp mig, Herre, att vad helst mig händer, taga ur din trogna fadershand 
 blott en dag, ett ögonblick i sänder, tills jag nått det goda land. 
 
Herrens bön 
Fader Vår som är i himmelen. 
Helgat varde ditt namn. 
Tillkomme ditt rike. 
Ske din vilja, såsom i himmelen 
så ock på jorden. 
Vårt dagliga bröd giv oss idag, 
och förlåt oss våra skulder, 
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro, 
och inled oss icke i frestelse 
utan fräls oss ifrån ondo. 
Ty, riket är ditt och makten och härligheten 
i evighet. Amen. 
 



Samlingsbön 
Låt oss be: 
Gud, detta år är snart slut. 
Tack för allt gott du har gett oss. 
Tack för kärlek och vänskap, för hälsa och krafter. 
Till dig bär vi även fram årets besvikelser,  
smärta och död, sorg och saknad. 
Tack för att du finns med oss också i det svåra. 
Ge oss öppna hjärtan att ta emot det nya år som du ger oss. 
I Jesu Kristi namn. 
Amen. 
 
När det lider mot jul  
Text: J Oterdahl 
Musik: R Liljefors 
Arr: Peter Burell 

 
Meditation 
Så är vi då här i Tärna kyrka igen på årets sista dag. Bara inom några timmar kommer detta år, som inte 
varit likt något annat år, att ha passerat. Detta år som fått oss att ställa om så mycket. Här i kyrkan möts vi i 
våra gudstjänster på ett annorlunda sätt. Vi har också fått lära oss att inte komma andra människor så 
fysiskt nära. Det är underligt hur lätt det har blivit en vana att inte kramas och att inte ta någon i hand. För 
många människor är det här en svår och ensam tid medan andra lever som vanligt och har sagt till mig att 
”det är tur att vi bor på landet och bara kan gå ut”.  
 

Själv har jag valt att försök att se det som också är positivt i denna underliga situation. Genom dessa 
utecaféer och utomhusluncher så fick vi träffa så många människor från våra församlingar, vilket vi inte 
skulle ha gjort annars. Också detta att få arbeta med dessa gudstjänster med så mycket samarbete i 
arbetslaget under lång tid. Det har gett oss alla så mycket, tillsammans har vi fått följas åt genom kyrkoåret. 
 

Gå inte förbi  
(Irländsk folkvisa/Sv t: U Schagerström) 
 

Här i skenet och värmen av alla levande ljus så får vi bli stilla en stund. Tankarna kommer och går, kommer 
och går, och blir till själva andningen. Vi andas ut och vi andas in. Vi andas ut allt detta som vi har upplevt 
under det gamla året. Allt det som vi i denna natt får lämna bakom oss. Vi andas in det som vi tar med oss 
in i det nya året, 2021. 
 

Vi tänker på alla människor som vi mött under året, vår familj och andra som vi har i vår närhet och som 
betyder mycket för oss. I år när vi har fått mötas på ett annat sätt, genom olika appar på mobilen, 
där vi i varje fall har kunnat se varandra. 
 

Vi tänker också på de människor som lever långt borta från oss, många i fattigdom och många i förtryck. 
Svenska kyrkans internationella arbete, Act, har just nu sin julkampanj och i år behövs resurserna ännu mer. 
Under det år som gått har vi också fått möta nya människor och andra har vi varit tvungna att ta avsked av. 
 

Viskar en bön  
M Scocco/P B Hallström 
 

Vid varje årsskifte så ser vi bakåt och tackar för allt det som vi har upplevt av glädje och sorg, mörker och 
ljus, liv och död. Vi kan tacka därför att vi genom allt detta har känt att vi trots allt inte är ensamma utan att 
Jesus vandrar vid vår sida. Såsom en konfirmand från Skåne hade skrivit till sin präst efter att ha sett 
minnesgudstjänsten härifrån: ”Nu är jag inte rädd för jag vet att jag inte är ensam inte ens i döden genom 
den kristna tron”. 
 

Varje årsskifte påminner oss hur viktigt det är att ta vara på stunden och tiden att leva varje dag som om 
det vore den sista dagen, men också att leva varje dag som om det vore vår allra första dag. Detta speglar 
nyårsaftonen - varje slut är också en början på något nytt. Det gamla får vi denna natt lämna bakom oss i 
tacksamhet och utan bitterhet. Med nyfikenhet och förtröstan ser vi fram mot det nya året. 
 

Julbön  
Text: B Setterlind/ Musik: C-B Agnestig 
 



Varje gudstjänst avslutas med välsignelsen. Jag kan uppleva hur den riktas just till mig och samtidigt riktas 
välsignelsen till alla oavsett vem jag är eller hur mitt liv ser ut just nu. Den lyser över mig och den bär mig 
också in i det nya året. Såsom i psalmens ord:  
  Du vänder ditt ansikte till mig och ler mot ditt barn som en mor.  
  Ditt ansikte lyser som solen, det är detta som gör att jag tror,  
  att du ler emot mig som en mor. (Sv ps 763) 
Och därför vågar vi därför också i nyårsnatten se framåt med hopp och med tillförsikt. Amen. 
 

Julnatten  
M Wallman 

 
Förbön 
P: O Gud, gör oss till redskap för din frid. Där hat finns, 
F:  låt oss få föra dit kärlek. 
P:  Där ondska finns, 
F:  låt oss få komma med förlåtelse. 
P:  Där oenighet finns, 
F:  låt oss få komma med enighet. 
P:  Där tvivel finns,  
F:  låt oss få komma med tro. 
P:  Där osanning finns,  
F:  låt oss få komma med sanning. 
P:  Där förtvivlan finns, 
F:  låt oss få komma med hoppet.  
P:  Där sorg finns.  
F:  låt oss få komma med glädjen.  
P:  Där mörker finns, 
F:  låt oss få komma med ljuset. 
P:  O gudomlige Mästare, låt oss sträva  
 inte så mycket efter att bli tröstade,  
F:  som att trösta, 
P:  inte så mycket efter att bli förstådda, 
F:  som att förstå, 
P:  inte så mycket efter att bli älskade, 
F:  som att älska. 
P:  Ty det är genom att ge, som man får, 
F:  genom att förlåta, som man blir förlåten, 
P:  och genom att dö, 
F:  som man uppstår till det eviga livet. 
 Amen. 
 
Välsignelsen 
Herren välsigne er och bevare er. 
Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. 
Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. 
I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. 
 
Silta  
M Lepistö/Arr: P Burell 

 
Sändningsord 
Om bara några timmar så kommer nyårsklockorna att ljuda över vårt land, 
fyrverkerierna spraka och lysa upp den mörka himlen  
och då får vi önska varandra ett riktigt Gott Nytt År. 
 
Happy New Year  
B Andersson/B Ulvaeus 
 


