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EN VINTERTANKE 
Livet är som en ask choklad; du vet aldrig vad du får. 

2020 har härmed gått mot sitt slut och nu står vi här med 

en ny ask i våra händer, med nya praliner och kanske 

nya smaker. Vi lämnar ett unikt historiskt år bakom oss; 

ett år då pandemin lamslog, inte bara vårt eget land, utan 

hela vår värld. Folkhälsomyndighetens råd och  

restriktioner fyllde nyhetssändningarna, 

liksom antal smittade och sjuka. Vi blev 

uppmanade att visa omsorg genom att 

hålla avstånd. 

Men precis som en ask choklad som  

varierar i sitt innehåll varierar livets  

innehåll. Många av oss har hittat nya 

sätt att mötas, att visa kärlek och  

omsorg. Som kyrka har vi jobbat med ledorden – vi  

ställer inte in, vi ställer om. Vi har letat nya vägar för att 

nå dig i dessa extraordinära tider. Om vi inte har  

lyckats – hör av dig och hjälp oss att bli bättre! 

Jag ser så framemot den dag vi kan fylla våra kyrkorum 

med Hosiannasång igen. I skrivandets stund vet vi inte 

när. Men jag vill tro att Jesus finns här och att han bär 

oss genom detta, genom oro och ovisshet. Under tiden 

får vi tålmodigt vänta på den dag vi kan mötas igen. 

Förstå om jag längtar! 

En välsignat Gott Nytt år önskar jag dig! 

Malin Olsson Berggren 

 

 

 

DOPFEST 

Förra året bjöd vi in till en 

dopfest för dem som blivit 

döpta i församlingen under 

det gångna året. Men i år måste vi skjuta fram dopfesten 

till en helg när smittorisken och restriktionerna är över. 

INTERNATIONELLA GRUPPEN 

Vi tackar ödmjukast för era bidrag till en rättvisare 

värld. Men om vi ska kunna göra skillnad måste vi  

samlas i bön och arbete så att alla människor oavsett var 

i världen man är född, ålder eller kön ska ha samma  

rättigheter. 

Det är hög tid att vi hjälper vår bröder och systrar ute i 

världen. Vi kan hjälpa dem att bryta med invanda och 

nedärvda traditioner av patriarkalt och politiskt förtryck, 

könsstympning, tvångsäktenskap och barnarbete. 

Även om ACT svenska kyrkans julinsamling avslutas 

den 6/1 så försvinner inte behovet av ditt stöd. Du kan 

fortsätta att skänka pengar till en rättvisare värld genom 

att Swisha en gåva till 123 142 27 08 märk med ”ACT” 

Den 14 februari startar fasteinsamlingen som pågår fram 

till 28 mars. Coronapandemin drabbar oss alla oavsett 

var i världen vi bor. Det som skiljer oss från stora delar 

av världen, är att vi har sjukvård om det skulle behövas, 

vi har mat på bordet, hus att bo i och nu även vaccin.  

I de redan utsatta delarna av världen har miljontals män-

niskor hamnat i ett liv i extrem fattigdom och  

hungersnöd och som vanligt är det barn och kvinnor 

som drabbas hårdast. Tillsammans kan vi 

göra skillnad, din insats behövs! 

Kjell Thuvall 
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GUDSTJÄNSTER 

HÄGGENÅS KYRKA 
Söndag 3/1 kl 11.00 Gudstjänst 

Astrid Åslin Kardin, Kjell Thuvall 

Söndag 24/1 Gudstjänst 

Petra Enarsson, Kjell Thuvall 

Söndag 21/2 kl 11.00 Gudstjänst 

Inga-Lena Eriksson, Kjell Thuvall 

LITS KYRKA 
Trettondag jul 6/1 kl 18.00 Musikgudstjänst 

Inga-Lena Eriksson, Kjell Thuvall 

Söndag 10/1 kl 11.00 Gudstjänst  

Inga-Lena Eriksson, Malin Olsson Berggren 

Söndag 17/1 Gudstjänst  

Kjell Thuvall 

Söndag 7/2 kl 11.00 Gudstjänst 

Inga-Lena Eriksson, Malin Olsson Berggren 

LITS KYRKSAL 
Söndag 14/2 kl 11.00 Gudstjänst 

Petra Enarsson, Malin Olsson Berggren 

KYRKÅS KYRKA 
Nyårsdagen 1/1 18.00 Nyårsbön 

Astrid Åslin Kardin, Kjell Thuvall 

KYRKÅS SOCKENSTUGA 
Söndag 31/1 kl 11.00 Gudstjänst 

Kjell Thuvall 

Söndag 28/2 kl 11.00 Gudstjänst 

Inga-Lena Eriksson, Kjell Thuvall 

Öppen kyrka 
Onsdagar kl 11.30 - 13.00 är ni välkomna in en stund i 

Kyrksalen för ljuständning, bön och samtal med Malin 

Olsson Berggren. 

COVID 19 
Medanledning av virusets framfart och riskerna 

för smittspridning har vi blivit tvungna att ställa 

in, flytta och förändra vår verksamhet. Vi följer 

fokhälsomyndighetens rekommendationer så vi ber er 

att titta på predikoturer, sociala medier och affischer för 

att få aktuell information om vår verksamhet. 

Nu i skrivande stund är restriktionerna strama och vi 

uppmanas till att inte resa eller umgås utanför den egna 

närmaste kretsen. Men vi gör allt vad vid kan för att 

upprätthålla ett minimum av gudstjänster. Vi fortsätter 

att erbjuda dop och vigslar men då med max 8 personer 

utöver personal och vid begravningar får det vara som 

mest 20 deltagare utöver personal.  

Våra gudstjänster livesänder vi på församlingens  

Facebooksida och vill ni så ar det fullt möjligt att  

livesända dop, vigslar och begravningar. 

SAMTALSGRUPP  
Den 10/2 börjar vi en kyrkohistoriska vandring med att 

titta på de första församlingarna och dess styrande  

struktur. Vi kommer prata om klosterväsendet, om  

konsilier och reformatorer. Men viktigast av allt, om vår 

församling och vår egen kyrkas framväxt och liv.  

För mer information, ring Kjell Thuvall 0642-44 104 
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PRENUMERERA PÅ MÅNADSBLADET 
Vi vill givetvis nå så många som möjligt med information om våra  

verksamheter, så berätta gärna för vänner och bekanta att de kan få  

månadsbladet som e-post eller som brev.  

Allt de behöver göra är att skicka oss ett mail eller ringa till pastorsexpeditionen. 

Månadsbladet finns även att läsa på vår hemsida. 

KALENDARIUM 

DU KAN GÖRA SKILLNAD! 
Är du nyfiken på om du kan hjälpa till med något i  

kyrkan, kanske som kyrkvärd, skulle du vilja prova på 

att sjunga i kör, starta besöksgrupp? Har du egna idéer 

om verksamhet eller synpunkter på existerande verk-

samhet ber vi dig att höra av dig till oss. 
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