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Prästen har ordet jul = gud blir människa
Vi målar oftast upp en bild av 
julen som en tid då alla ska 
samlas och ha det bra, när det 
i själva verket finns så mycket 
stress, oro och förväntningar 
kring julen.

 ”Jag måste hinna köpa alla jul-
klappar som ska ges bort, även 
om jag vet att dom kommer vara 
på rea i mellandagarna. Och jag 
måste hinna samla hela släkten, 
äta julskinka och dricka glögg, 
klä julgranen, baka pepparkakor 
och mysa”.

 Jag menar inte att julen ser ut 
så för alla, för vissa människor 
innebär julen en tid av ensamhet, 
och andra känner inte ens av jul-
stressen. Men för många så kan 
julen upplevas som en stressig 
högtid, och man hinner inte ens 
koppla av förrän den är över.  
Då har man ju missat det allra 
viktigaste med julen, nämligen 
Jesus födelse och närvaro här på 
jorden och i våra liv.

 De fyra söndagarna innan 
jul kallas för advent, och ordet 
advent betyder ankomst, och det 
är just Jesus födelse och ankomst 
som vi firar vid jul. Med advent 
inleds också det nya kyrkoåret, 
och vi förbereder oss inför jul-
högtiden.

 Kan vi inte ta oss tid och ta 
in det stora som hände i Betle-
hem för över 2000 år sedan? Att 
Jesusbarnet föddes i ett stall. 
Och med denna födelse fick Gud 
en mänsklig gestalt i Jesus. 
Gud blir alltså människa, och 
väljer att bli ett litet och hjälplöst 
barn, helt utlämnad, i hopp om 
att andra människor ska visa 
omsorg.

Det får mig att tänka på psalmen 
717 där en vers går såhär ”Du är 
ett barn som ligger på ett jord-
golv, du fryser om vi inte griper 
in”.
Gud blir beroende av oss 
människor och kan inte klara 
sig på egen hand. Utan Gud litar 
istället på att vi ska finnas där, 
och på samma sätt finns Gud där 
för var och en av oss, eftersom 
Gud inte glömmer bort en enda 
människa. Även när vi tvivlar 
eller kanske vänder oss bort från 
Gud, så tvivlar inte Gud på oss, 
utan väntar istället på oss med 
sin öppna famn och välkomnar 
oss tillbaka.

 Vad får Gud att göra det här 
valet? Att bli människa? Jag 
tänker att det är utav kärlek, för 
vår skull, för alla människors 
skull. Eftersom Gud har tillit 
till oss människor och oändlig 
kärlek. Genom att bli människa 
så delar Gud även alla livets vill-
kor med oss; tvivel, osäkerhet, 
längtan, oro, hopp och glädje. 
Och när vi firar jul ska vi komma 
ihåg det. 

 Oavsett om vi firar jul tillsam-
mans med andra eller ensamma 
så ska vi komma ihåg att Gud 
finns där med oss. Mitt i stressen 
och ensamheten så finns Gud där 
med sin nåd och kärlek, i hopp 
om att vi tar emot den. Och den 
kärleken är Guds gåva till oss 
människor.

Därför får vi alla önska varandra 
en riktigt God Jul!

FOTO: Alex & Martin/IKON
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Vad är viktigast för dig under julen?
Vad tycker församlingsborna är det viktigaste under julen? 
Vi frågade Dalibor, Erik, Wilma och Mats. Vi bad dem också 
att berätta om sitt bästa julminne.

Dalibor Komsic
vad är viktigast för dig
under julen?
Sammanhållningen. Att man är 
tillsammans. Första, andra, tredje 
och fjärde advent.

vad är ditt bästa julminne?
När jag fick nintendo 8-bits när 
jag var barn. Första julen med 
min lille kille.

Wilma Berggren
vad är viktigast för dig 
under julen? 
Att ha roligt!

berätta ditt bästa julminne.
Hmmmm, jag gav tomten en 
teckning. Men han tog inte den. 
En knasig tomte.

Erik Erickson Björstedt
vad är viktigast för dig
under julen?
Att vara tillsammans med famil-
jen.

vad är ditt bästa julminne?
Första julen med egna barn.

Mats Lindström
vad är viktigast för dig
under julen?
Gemenskapen med familjen 
är viktigt och att upprätthålla 
traditionerna med att antingen 
vid midnattsmässan eller julot-
tan i Åre gamla kyrka få höra 
julevangeliet och att få sjunga 
med i alla julpsalmerna. Jag firar 
alltid julen i Åre med dans kring 
granen på torget och möter Jul-
tomten som kommer dit med 
häst och släde och delar ut klap-
par till alla barnen. 

berätta om ditt bästa julminne!
Min bästa julupplevelse hoppas 
jag att årets jul skall bli, då jag 
och min familj med barn och 
barnbarn reser till Sydafrika och 
firar jul och nyår. En snöfri jul i 
motsats till alla tidigare jular jag 
upplevt.
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Ängelns ljus, herdarnas får, Betlehems basarer och stjär-
nan. Res tillbaka i tiden, till den första julen. Det är mycket 
folk i rörelse och där, mitt i allt, finner vi i stallets vrå det 
lilla Jesusbarnet.  

 Nu ska du få smyga med 
bakom kulisserna och få reda på 
vad som behöver göras för att vi 
alla, veckan innan jul, ska kunna 
uppleva ”Vägen till Betlehem” 
för tredje året i rad.
 Under tidig höst går vi igenom 
manus och tar tillvara på tankar 
och idéer som finns. Vi funderar 
på vilka personer som varit enga-
gerade under tidigare år samt 
försöker få till en rollbesättning 
som gör att vi möts, lär oss och 
utvecklas av och med varandra. 
Kläderna är en stor del av käns-
lan både för dem som agerar 
men också för alla som kommer 

och tittar. Genom Primus Vicus 
medeltidsdräkter får vi hjälp att 
resa i tiden och ikläda oss en 
annan roll.
(Som tillägg till dig som gillar att 
sy är vi intresserade av att själva 
börja sy upp medeltidskläder. Vill 
du vara med – ta kontakt med 
undertecknad!)
 Vi är framme i oktober månad 
och kejsar Augustus har utfärdat 
en förordning om att hela värl-
den ska skattskrivas. Då ”Vägen 
till Betlehem” förutom att erbju-
das till allmänheten också är ett 
av alla de skolprojekt som finns 
i församlingen är det nu hög tid 
för inbjudan. Denna vandring 
erbjuds till dem i årskurs ett och 
de ansvariga ska kunna planera 

Bakom kulisserna på ”Vägen till Betlehem”

Trots att berättelsen är den-
samma är det mycket som ska 
tänkas på. Förberedelserna sätter 
igång redan i september, eller ja 
egentligen redan när vi plockar 
ihop efter förra året. Vilket 
datum blir det nästa år? Är det 
något som gått sönder av rekvisi-
tan som behöver lagas eller inför-
skaffas? Är det något gällande 
själva vandringen som vi behöver 
förändra? Tankar från olika håll 
skrivs ner, tas tillvara på och 
funderas vidare kring. Det är de 
där små orden, känslorna som 
beskrivs och dofterna som finns 
där som behöver sparas.

Lotta förbereder alla kostymerna 
inför julspelet.
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in det i sin verksamhet och åter-
koppla med bokning. För all-
mänheten sker skattskrivningen 
på plats men för dem som går i 
skolan förbereds den i klassrum-
met. De får besök av två per-
soner som ger dem uppdrag att 
inför vandringen skriva ner sina 
namn i en skattskrivningsrulle. 
Det övas också sånger som kan 
vara bra att känna igen.

 Anmälningarna trillar in, affi-
scherna är klara och rollbesätt-
ningen är gjord så när som på en 
viktig detalj - Jesusbarnet. Då det 
är många föreställningar och allt 
kan hända krävs det flera Jesus-
barn. Jaaaaa… tacksamhet och 
glädje utbrister på kontoret och 
vi har fått två namn till ”Jesus-
rollen”.

 Drygt en månad kvar och 
viktigt att tillägga är att det är 
många som finns med i bak-
grundsarbetet. Många samtal 
rings och många kom-ihåg-lap-
par skrivs. Under de kommande 
veckorna bakas det flera hundra 
bullar för att kunna serveras 
i Betlehems basarer. Kläderna 
hämtas, provas ut och hängs upp 
redo för att användas. 

 Imorgon gäller det och idag 
ska allt ställas iordning. Ängelns 
krypin ska fixas, herdarnas äng 
ska hägnas in då några tidigt 
imorgon bitti hämtar fåren. Bet-
lehem byggs upp, eldkorgarna 
ställs ut och veden plockas 
fram. Stallet får nytt hö och görs 
mysigt och varmt.

 Ett ljus sprider sig i mörk-
ret och ängeln säger: ”Var inte 
rädda, jag bär bud om en stor 
glädje…” Gud vill möta oss i det 
lilla och vardagliga genom att 
bli människa och en av oss. Alla 
är unika, älskade och värdefulla 

precis som vi är. Någon ger heja-
rop, öppnar en dörr eller hjälper 
till och bär. Någon brygger kaffe 
och ser till så att blodsockerni-
vån hålls jämn. Någon lägger en 
vedklamp på elden så att den inte 
slocknar. För att livet ska fungera 
behövs var och en med sina spe-
ciella gåvor. Du är viktig här och 
nu för ingen annan är som Du!

Hoppas vi ses på
”Vägen till Betlehem”
 
Lotta Eliasson
församlingspedagog 
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häng med på en tidsresa

Vi åker till Betlehem och 
den första julen
Under en kortare promenad på 
Söndrums kyrkogård möter du 
flera gestalter från bibelberät-
telsen om Jesu födelse. Josef, 
Maria, herdar, soldater, änglar, en 
galen tullindrivare, vise män och 
naturligtvis Jesus själv. I ”Betle-
hem” bjuds det på fika.

tisdag 18 december
kl 17 - 19:15 (sista start)

vägen till betlehem startar lö-
pande mellan dessa tider. En vand-
ring tar ca 45 minuter inklusive 
fika. Samling på parkeringen vid 
söndrums kyrkogård. För alla 
åldrar. Kläder efter väder. Kommer 
du med bil är det bra att parkera vid 
Söndrums församlingsgård.

Advents-
marknad
lördag 8 december kl 13-15 
Söndrums församlingsgård

Hembakat  •  Lotterier
Julhantverk med mera
Kaffeservering (30 kr/vuxen
från 18 år, övriga gratis)
kontant betalning eller swish

Kl 14 församlingens LUCIA.

Välkommen!
Alla intäkter tillfaller Svenska
kyrkans internationella arbete

EN FLICKA 
ÄR FÖDD
PG 90 01 22-3 BG 900-1223
svenskakyrkan.se/julkampanjen

Varje dag föds flickor in i förtryck och 
orättvisor. Det kan vi inte acceptera. 
Flickor ska aldrig nekas, kränkas, hotas, 
utnyttjas eller tvingas – bara för att de 
är flickor. Ge en gåva och ta ställning 
för varje människas lika värde och 
makt över sitt eget liv.

FOTO: Alex & Martin/IKON
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En flicka är född
Text: Anna Wahlgren     Foto: Helena Goldon/IKON
Grace föddes på Selian Lutheran Hospital i Arusha, Tanzania. Mamma 
Beatrice känner sig privilegierad. Hon är tacksam för att hon och maken 
har möjlighet att ge Grace den omvårdnad hon behöver. Grace fick födas 
på sjukhus och har en födelseattest. Födelseattesten betyder att hon 
senare i livet kan skaffa sig identitetshandlingar och kan rösta, öppna 
bankkonto, ta lån, kräva sin arvsrätt eller resa till ett annat land. I länder 
där registreringen av ett barn är krånglig är det många flickor som aldrig 
registreras, som aldrig får egna identitetshandlingar. Redan vid födelsen 
avgörs flickors möjlighet att själva få bestämma över sina liv. 

I den del av Tanzania där Grace 
är född finns stora utmaningar 
för flickor. Många tonårsflickor 
gifts bort och många blir gra-
vida. I Tanzania tillåts skolflickor 
som blir gravida inte gå i skolan 
varken under eller efter sin gravi-
ditet. De blir nekade den utbild-
ning och kunskap de behöver 
för att göra sina röster hörda i 
samhället. En ung flickas kropp 
är dessutom inte mogen för en 
graviditet. Det finns ett tydligt 
samband mellan tonårsgraviditet 
och barnadödlighet och mödra-
dödlighet. 

Ytterligare en stor utmaning i 
området är att över 60 procent 
av flickorna könsstympas – trots 
att kvinnlig könsstympning är 
förbjudet enligt lag. Könsstymp-
ning är en sedvänja som kan 
innebära livshotande skador 
och ge men för livet. Lutherska 
kyrkan i Tanzania driver ett 
omfattande arbete för att stoppa 

könsstympningen. De religiösa 
ledarna i samhället, som har 
ansvar för att upprätthålla kul-
turella traditioner, har stort infly-
tande över människors liv. För-
ändring kan ske när dessa ledare 
tar avstånd från könsstympning 
och annat könsbaserat våld.

När en flicka växer upp kommer 
hon se sina möjligheter att 
expandera – eller minska. En 
flicka som blir självständig och 
utforskar nya intressen – eller 
tvingas in i hushållsarbete eller 
blir en vara som kan bytas bort. 
Nyfödda Grace har möjlighet 
att leva ett bra liv tack vare 
kärleksfulla föräldrar och ett 
samhälle i utveckling. Genom 
Svenska kyrkans internationella 
arbete kan vi stärka flickors rätt 
till en god hälsa, värdighet och 
makt över sitt eget liv. 

Grace med sin mamma Beatrice
– Jag tror att Grace kommer att få 
ett bättre liv än vad jag har haft. 
Vi har ingen lyx att erbjuda, men 
vi kan ge henne allt hon behöver. 
Och vi kommer att kunna satsa på 
hennes utbildning. I den globalise-
rade värld vi lever i blir utbildning 
bara viktigare och viktigare. Om 
Grace utbildar sig kommer det att 
hjälpa henne i livet, men utbildning 
gör också att hon kan hjälpa hela 
familjen, konstaterar mamma Beat-
rice.

faktaruta om julkampanjen:
Vi kan aldrig acceptera att 
flickor föds in i förtryck och 
orättvisor – bara för att de är 
flickor. Att fattigdom och normer 
gör att flickor får sämre möjlig-
heter till utbildning, sjukvård 
eller försörjning. Att de utsätts 
för sexuellt våld eller könsstymp-
ning. Eller att flickor får äta sist 
och minst.  
Det är en ständig kamp om liv 
och död, som vi måste ta tillsam-
mans. I årets julkampanj har vi 
den stora möjligheten att tillsam-
mans kämpa för att ingen flicka 
ska hotas, utnyttjas eller krän-
kas. För varje barn är skapad 
till Guds avbild och har samma 
värde – oavsett kön. 
I Svenska kyrkans julkam-
panj, som pågår från första 
advent 2018 till trettondedag 
jul 2019, samlar vi in pengar till 
Svenska kyrkans internationella 
arbete - för varje människas lika 
värde och makt över sitt eget liv.
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Gudstjänster
ONSDAG 5 DECEMBER
08:00 Mässa. Söndrums kyrka

SÖNDAG 9 DECEMBER
Andra sön i advent
11:00 Mässa. Söndagskören 
 (öppen kör, övar kl 10). 
 Avtackning av vaktmästare  
 Martin Nilsson.
 Söndrums kyrka
17:00 Luciagudstjänst. Se sid 9

ONSDAG 12 DECEMBER
18:30 Mässa. Söndrums kyrka

LÖRDAG 15 DECEMBER
16:00, 18:00 Vi sjunger in julen.
 Se sid 10

SÖNDAG 16 DECEMBER
Tredje sön i advent
11:00 Gudstjänst.
 Söndrums kyrka
17:00 Taizémässa. Körsångare 
 och instrumentalister.   
 Söndrums kyrka

SÖNDAG 23 DECEMBER
Fjärde sön i advent
11:00 Mässa. Söndrums kyrka

MÅNDAG 24 DECEMBER
Julafton
10:00 Levande julkrubba. För-
 samlingens barnkörer m fl.  
 Söndrums kyrka
15:30 Julbön. Annie Fransson, 
 sång. Vapnö kyrka
17:00 Julbön. Annie Fransson, 
 sång. S:t Olofs kapell
23:30 Midnattsmässa. Kyrko-
 kören. Söndrums kyrka

TISDAG 25 DECEMBER
Juldagen
07:00 Julotta. Anna Marmvik,   
 sång. Söndrums kyrka

ONSDAG 26 DECEMBER
Annandag jul eller
Den helige Stefanos dag
11:00 Musikgudstjänst med   
 Westside Gospel.
 Vapnö kyrka

SÖNDAG 30 DECEMBER
Söndagen efter jul
11:00 Mässa. Söndrums kyrka

MÅNDAG 31 DECEMBER
Nyårsafton
17:00 Nyårsbön. Anna Marmvik, 
 sång. Söndrums kyrka

TISDAG 1 JANUARI 2019
Nyårsdag
17:00 Carols vid Betlehem.
 Se sid 9

SÖNDAG 6 JANUARI
Trettondedag jul
11:00 Mässa. Kyrkokören,
 After Work-kören.
 Söndrums kyrka
17:00 Musikgudstjänst med
 församlingens ungdomar. 
 Se sid 9

ONSDAG 9 JANUARI
18:30 Mässa. Söndrums kyrka

SÖNDAG 13 JANUARI
Första sön efter trettondedagen
11:00 Gudstjänst med
 små och stora. Avtackning 
 av Anna Veres.
 Söndrums kyrka
 Julgransplundring efter 
 gudstjänsten. Se sid 9
17:00 Stilla Mässa.
 Söndrums kyrka

ONSDAG 16 JANUARI
08:00 Mässa. Söndrums kyrka

SÖNDAG 20 JANUARI
Andra sön efter trettondedagen
11:00 Gudstjänst.
 Söndrums kyrka
17:00 Taizémässa. Körsångare, 
 instrumentalister.
 Söndrums kyrka

ONSDAG 23 JANUARI
18:30 Mässa. Söndrums kyrka

SÖNDAG 27 JANUARI
Tredje sön efter trettondedagen
11:00 Mässa. Söndrums kyrka
17:00 Gudstjänst. S:t Olofs kapell

ONSDAG 30 JANUARI
08:00 Mässa. Söndrums kyrka

SÖNDAG 3 FEBRUARI
Kyndelsmässodagen eller
Jungfru Marie kyrkogångsdag
11:00 Mässa. Välkomnande av 
 diakon Elisabeth Ahlström 
 och organist Akiko 
 Watanabe. Söndrums kyrka
17:00 Musikgudstjänst. Kyrko-
 kören. Vapnö kyrka

TISDAG 12 FEBRUARI
16:30 Messy Church.
 Kvällsmat. Pyssel. Mässa.
 Anm tfn 035-16 13 20 
 senast 11/2 kl 10.
 Söndrums församlingsgård

Med reservation för förändringar.

Planering för söndagens guds-
tjänster efter 3 februari är inte klar 
vid Kyrktornets tryckning.
Håll utkik i Hallandspostens och 
Hallands Nyheters predikoturer.
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Söndag 9 december kl 17:00
Söndrums kyrka

Församlingens LUCIA
I år firar vi församlingens Lucia-
gudstjänst i Söndrums kyrka på 
andra söndagen i advent. Luciakö-
ren består av barn, ungdomar och 
vuxna från församlingens körer 
m fl under ledning av Elisabeth 
Almqvist Hansson. Övriga medver-
kande är Jenny Johansson flöjt och 
Olof Olsson präst.

Musik

Lördag 15 december kl 16:00 
och kl 18:00 (obs dubblerad!)
Söndrums kyrka

Vi sjunger in julen
Lördagen före tredje i advent 
sjunger vi in julen tillsammans med 
församlingens körer och solister. 
Medverkar gör Söndrums Kyrko-
kör, After work-kören, Dan Winde 
solosång, Jenny Johansson flöjt, 
Emma Andersson kontrabas,
Örjan Kappelin piano, orgel,
Elisabeth Almqvist Hansson
dirigent m fl.

Nyårsdagen,
1 januari 2019 kl 17:00
Söndrums kyrka

Carols vid Betlehem
Många av våra älskade julsånger 
är ju från början engelska carols, 
som numera finns med i vår psalm-
bok. Vi får sjunga med i dessa 
sånger och än en gång lyssna till 
julens budskap i både ord och ton. 
Medverkande vid denna musik-
gudstjänst är bl a Henrik Sjöblom 
solosång, Kyrkokören, Jenny 
Johansson flöjt, Ulrika Årman violin 
och Anna Veres präst.

Söndag 6 januari kl 17:00
Vapnö kyrka 

Låt aldrig hoppet
försvinna
Musikgudstjänst med ungdomar 
från församlingen, Olof Olsson 
präst och Marcus Gillsjö musiker 
m fl. 

Gudstjänst med små och stora
söndag 13 januari kl 11:00
i Söndrums kyrka
Anna Veres. Barn från församling-
ens verksamheter.
Avtackning av Anna Veres.

Efter gudstjänsten blir det jul-
gransplundring och dans kring 
granen i Söndrums församlings-
gård

söndag 3 mars kl 11:00
i Söndrums kyrka

Utdelning av bibel för barn
till församlingens 4-åringar 
(födda 2015).
Anmälan till Malin Öhrling,
tfn 035-16 13 20 eller
malin.ohrling@svenskakyrkan.se 
senast 27 februari.

En kväll i gemenskap för alla

12/2, 2/4, 21/5 kl 16:30-18:30
Söndrums församlingsgård

Kvällsmat, pyssel och
Mässa med små och stora.

Anmälan görs senast kl 10:00 
dagen före respektive gång
till Malin Öhrling
tfn 035-16 13 20 eller
malin.ohrling@
svenskakyrkan.se
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Alla kan sjunga
Inför 2019

I Söndrum-Vapnö församling finns körer och musikgrupper för 
alla åldrar. Körsång är friskvård, gemenskap och glädje för både 
stora och små! Kanske har du länge drömt om att sjunga i kör och 
att vara en del av den gemenskap som kören är. En plats väntar 
på just dig - välkommen att höra av dig för mer information om 
tider och annat!

KÖRER

MINIMAXKÖREN
(2-4 år med vuxen)

KÖRKUL (5-6 år)

GLÄDJEKÖREN (åk 1-7)

AFTER WORK-kören
som är en ”alla-kan-sjunga-kör”

KYRKOKÖREN
blandad (SATB)vuxenkör

RYTMIKGRUPPER
Vårens rytmikgrupper börjar
torsdag 7 februari:

BABYRYTMIK
(0-ca 8 mån med förälder)

SMÅBARNSRYTMIK
(1-2 år med förälder)

Musik och rytmik
i Söndrums kyrka
för barn 0-18 månader
låt barnen få uppleva kyrko-
rummet genom sång och musik

5/2, 5/3, 2/4 och 7/5 kl 10:00
Sångstund 30 minuter,
därefter enkel fika i kyrkan.

frågor? Kontakta Malin,
tfn 035-16 13 20
malin.ohrling@svenskakyrkan.se
eller Elisabeth, tfn 035-16 13 17
elisabeth.almqvist@svenskakyrkan.se

FOTO: Magnus Aronson / IKON

ÖPPEN FÖRSKOLA
i Söndrums församlingsgård

start måndag 7 januari

har du frågor?
Kontakta Maria Ålund,
tfn 035-161315 eller

maria.alund@svenskakyrkan.se

FOTO: Magnus Aronson / IKON

ANMÄLAN OCH INFO
körledare Elisabeth Almqvist 
Hansson, tfn 035-16 13 17.
elisabeth.almqvist@svenskakyr-
kan.se

För mer info om körer och 
grupper se även församlingens 
hemsida www.svenskakyrkan.se/
sondrumvapno



11

I LIVBOJEN kan du bara vara, spela 
spel, pyssla, göra dina läxor. Varje 
gång fikar vi och gör något gemen-
samt om ”Livbojen” och avslutar 
vår träff med en andakt.

Vi träffas TISDAGAR KL 15-16:30 i Röda Längan. Vi hämtar på skolan 
kl 14:45. Glöm inte att meddela fritidspedagogerna. 

Anmälan senast 11 januari via mail till: malin.ohrling@svenskakyrkan.se
I mailet skriver man: • Namn, klass/fritids
• Namn och mobilnummer till vårdnadshavare. 

har du frågor? Kontakta Malin Öhrling, tfn 035-16 13 20
eller malin.ohrling@svenskakyrkan.se

LIVBOJEN
för dig som är 6-10 år
start tisdag 15 januari

#klivin #ungikyrkansondrum
Välkommen att kliva in i Röda längan
på onsdagar mellan 14-21 (start 9 januari). 

kl 14-16 After school för åk 4-6. After-School är en ”efter-skolan-akti-
vitet” under avslappnade former. Här kan du få hjälp med dina läxor. Du kan 
också bara vara, spela spel, pyssla och lära känna nya vänner. Vi bjuder på 
något gott att äta. After-school är för alla mellan 10 och 13 år.
Ingen anmälan behövs!

kl 16-18:30 Här finns möjlighet för unga i alla åldrar att bara vara, göra 
läxor, prata med en vuxen, skapa, spela spel, fika m.m. 

kl 18:30-21 ungdomskväll ”Längan” åk 8 och uppåt (ojämna veckor 
startar det med mässa i Söndrums kyrka).

Information
Malin Öhrling, tfn 035-16 13 20 eller Marcus Gillsjö, tfn 035-16 13 13

FOTO: Magnus Aronson/ IKON

Hallägralunken
Vi träffas onsdagar kl 10

i Söndrums församlingsgård.
start 16 januari

Vi går en promenad och
fikar efteråt. Ingen anmälan.

Stickcafé
måndagar kl 13:30

i Söndrums församlingsgård.
start 14 januari

Vi stickar, virkar, syr,
fikar och pratar.

Om du inte handarbetar är du 
välkommen att dela

gemenskapen och samtalet.

Inga träffar följande datum:
4/2, 4/3

Eftermiddags-
fika

varannan tisdag 14:00-15:30
(udda veckor med start

15 januari)
Söndrums församlingsgård

Vi umgås, fikar och
har trevligt tillsammans!

Ingen anmälan.
Vid frågor,

ring Birgitta Brännström
tfn 035-16 13 16

FOTO: Lina Eriksson/ IKON

Inför 2019
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Redaktör Gunilla Wahrenberg
Ansvarig utgivare Nina Karemo

Redaktionsgrupp
Olof Olsson, Birgitta Brännström, Jenny Landström, 

Håkan Widepalm och Gunilla Wahrenberg
Tryckeri: Printografen, Halmstad

FÖRSAMLINGSEXPEDITIONEN
G:a Tylösandsv. 103, 302 41  Halmstad
expeditionstid må 09-12, 13-15, ti-fr 09-12

035-16 13 00
ROSE-MARIE OLAUSSON adm assistent

035-16 13 00

E-POST
sondrum.vapno@svenskakyrkan.se

HEMSIDA
www.svenskakyrkan.se/sondrumvapno

PRÄSTER
NINA KAREMO kyrkoherde 035-16 13 08
OLOF OLSSON komminister 035-16 13 07
ANNA VERES pastorsadjunkt 035-16 13 06 

(till och med 21 januari)

DIAKONER
BIRGITTA BRÄNNSTRÖM 035-16 13 16
ELISABETH AHLSTRÖM 035-16 13 10

(från 21 januari)

KYRKOMUSIKER
AKIKO WATANABE organist 035-16 13 11 

(från 1 januari)
ELISABETH ALMQVIST HANSSON kantor 

035-16 13 17

FÖRSAMLINGSPEDAGOG
HÅKAN WIDEPALM 035-16 13 09

BARNVERKSAMHET
ÖPPEN FÖRSKOLA / MARIA ÅLUND

035-16 13 15
KYRKÄNGENS FÖRSKOLA 035-16 13 22 

CARINA ALMQVIST förskolechef

Kyrkängens förskola 035-16 13 12
MALIN ÖHRLING församlingspedagog

035-16 13 20

KONFIRMANDER/UNGA/SKOLA
MARCUS GILLSJÖ musikpedagog

035-16 13 13
ERIKA HOLM församlingspedagog

035-16 13 14
LOTTA ELIASSON församlingspedagog

035-16 13 14

FÖRSAMLINGSGÅRD,
KYRKOR & KYRKOGÅRDAR

IRENE NILSSON församlingsvärdinna

035-16 13 25
JONAS DAHLBERG Fastighets- och

kyrkogårdschef 035-16 13 05

EKONOMI
PETTER WARNHOLTZ kyrkokamrer

035-16 13 03
BODIL PEARSON ekonomiassistent

035-16 13 04

INFORMATION
GUNILLA WAHRENBERG informatör

035-16 13 19

Några tankar...
”Vad är viktigast för dig under julen?” och ”Vad är ditt bästa julminne?” 
När vi planerade för detta nummer av Kyrktornet kom ganska snabbt ett 
härligt julminne till mig. Jag var nog runt fem, sex år. Vi hade tillbringat 
julafton hemma hos någon av mina fastrar i Svalöv. Varje julafton i min 
barndom firade vi tillsammans med pappas syskon. Ett år hos oss, ett år 
hos faster Ella Stina, ett år hos faster Inga Lisa, ett år hos farbror Ragnar. 
Sen var vi hos oss igen... Just detta året hade vi varit i Svalöv. När vi kom 
hem på natten hade det snöat jättemycket. Så mycket att vi nästan inte 
kunde köra in bilen på tomten för det var så halt. Ofta när vi hade varit 
iväg somnade jag i bilen och ”rävsov” lite när vi kom fram. Då fick pappa 
bära in mig till sängen. Det var så mysigt! Fast nu var det spännande med 
all snö så jag rävsov inte... Plötsligt säger min bror, som är åtta år äldre, att 
”vi åker en runda med sparken”! Oj, mitt i natten! Men vi fick ge oss iväg. 
Så jag satte mig på sparken och min bror sparkade på. Sen åkte vi runt 
kvarteret i snöfallet. Det var nästan något magiskt över den där natten. 
Snön, jag och min bror, jag fick vara uppe så sent och vara ute. Den natten 
minns jag med en mysig känsla.
Givetvis finns det en massa andra härliga minnen från alla julaftnar jag va-
rit med om. Första julen med dottern var ju också väldigt speciell. Och den 
julen som vi tillbringade i Sydafrika - långt från våra vanliga traditioner. 

Vad är ditt bästa julminne?

Var det något magiskt över den där natten i Betlehem för så länge sedan? 
Det tror jag att det var. För Maria och Josef var det säkert magiskt när 
Jesus föddes. Där i ett stall, mitt i natten - där blev de föräldrar. Säkert 
var den natten en natt som de mindes med en mysig känsla (även om det 
såklart var en massa oro också). I julevangeliet finns det en mening som 
jag alltid har tyckt om. ”Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade 
det.” Hon tog allt till sitt hjärta... Jag tycker att den formuleringen är så fin. 
Att ta något till sitt hjärta.

Kanske är det så vi ska göra nu i jul. Att ta något eller någon till vårt hjärta. 
Kanske finns det någon runt omkring 
oss som är ensam under julen. Ett litet 
besök uppskattas säkert. Eller kanske 
kan man skicka ett julkort till någon 
som blir glad över en hälsning. Själv har 
jag några damer som jag tror uppskat-
tar en hälsning så de lägger jag till i min 
julkortslista.

Vad är viktigast för dig under julen och 
vad är ditt bästa julminne? För mig är 
det viktigast under julen att få vara 
tillsammans med nära och kära. Att få 
tid att umgås och att ta varandra till 
sitt hjärta.

Med önskan om en fin jul.
Gunilla Wahrenberg, redaktör


