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Nr 5 2017

Program
Allhelgona • advent • jul

”Att befinna sig på en kyr-
kogård i skymningen under 
Allhelgonahelgen och se alla 
tända ljus vid gravarna är en 
mäktig upplevelse av stillhet, 
eftertanke, sorg och tacksam-
het”. 
Lena Bruce, präst
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Inledning

Svenska kyrkan i Kristianstad

Besöksadress: Hertig Carls gata 3
Postadress: Box 153, 291 22 Kristianstad
Öppettider: Månd-onsd, fred 10–12, 13–15, 
torsd 13–15. 
Telefon: 044-780 64 00 (växel)
kristianstads.pastorat@svenskakyrkan.se

svenskakyrkan.se/kristianstad
facebook.com/svenskakyrkankristianstad
instagram/svenskakyrkankristianstad

Redaktion, text, form, foto   
där inte annat anges: Sven Alfredsson

Framsida: Östra begravningsplatsen

Nästa programblad kommer den 7 januari.

Ansvarig utgivare: Bengt Alvland

Innehåll
2 Inledning

3 Julkampanjen

4–5 Allhelgonatid  

6–7 Gudstjänster  

8–9 Konserter

10–11 Aktuellt

12 Tankar i advent

För en månad sedan fick 
många uppleva en musik-
högmässa i Heliga Trefaldig-
hets kyrka. Sång och musik 
fyllde kyrkorummet. Kören 
Cantores Trinitatis hade till-
sammans med en stråkkvin-
tett tagit plats på norra läk-

taren och framförde Franz 
Schuberts mässa i G-Dur. 
Det var en vanlig högmässa 
men de liturgiska inslagen 
som församling, musiker och 
präst brukar stå för utför-
des denna gången av kör och 
musiker. Församlingen hade 
bara att ta emot och omslu-
tas. 

Ibland behöver det invanda 
göras på ett annat sätt för 
att öka dynamiken. Det är 
samma ord och samma ord-
ning ändå upplevs det an-
norlunda. Himlen landar på 
jorden några ögonblick. Det 
vill varje gudstjänst uttrycka 
och förmedla. 

Vi behöver tid för reflektion, 

unna oss att lyssna och be. 
För mig innebar musikhög-
mässan en glädje och tillför-
sikt i de efterföljande veck-
ornas praktiska göromål och 
uppgifter. Många har berät-
tat detsamma. Gudstjänsten 
ger oss alltid en sådan möj-
lighet i ord och toner. Ibland 
kan det kännas rutinartat, 
men ofta blir man överras-
kad. 

I detta blad finns information 
om många tillfällen för efter-
tanke eller att bara ta emot. 
Unna dig de möjligheter som 
finns för dig och kanske få 
känna himlens närvaro i din 
dag.

Bertil Reimer, präst

Mitt i stanken av avfall, avföring och orättvisa, har Boyet lärt 
sig prata, lärt sig gå och lärt sig överleva. Under sina första 
nio år i livet har han aldrig vaccinerats eller behandlats för de 
sjukdomar som härjar på soptippen. Och han har aldrig fått 
chans att gå i skolan. 

Idag har Boyet fått komma till ett boende som Svenska kyr-
kans internationella arbete stödjer i Manilla. Nu behöver han 
inte längre leta mat bland sopor. För första gången i livet har 
han trygga vuxna omkring sig. Vuxna som inte utnyttjar ho-
nom. Vuxna som lyssnar till hans önskan om ett värdigt liv. 
Boyet säger att när han blir stor, ska han också jobba med att 
hjälpa barn från soptippen.

Stöd varje barns rätt till ett tryggt liv!
Swisha din gåva till 9001223. 

Jag är ett liv! 
Julkampanjen 2017

Boyet 
är ett av de tusentals barn som 
vuxit upp på Manillas soptipp. 
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JAG ÄR ETT LIV!
Min röst ska höras.
Min önskan är enkel.

Inget barn ska utsättas för hot, våld och 
övergrepp. Inget barn ska behöva bo på gatan 
och utsättas för alla de risker det innebär. Det 

är en ständig kamp om liv och död – en kamp 
inget barn ska behöva ta. 

I Svenska kyrkans julkampanj, som pågår från 
första advent 2017 till trettondedag jul 2018, 
samlar vi in pengar till Svenska kyrkans in-
ternationella arbete för alla barns rätt till ett 
tryggt liv. Tillsammans kan vi ge fler barn till-
gång till försörjning, utbildning och hälsa.

Var med och höj barnens röster! 
Swisha din gåva till 9001223. Tack!

Faktaruta
Julkampanjen 2017

Jag är ett liv!

Foto: Kat Palasi /Ikon
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Att befinna sig på en kyr-
kogård i skymningen un-
der Allhelgonahelgen och 
se alla tända ljus vid gra-
varna är en mäktig upple-
velse av stillhet, eftertan-
ke, sorg och tacksamhet. 

Tacksamheten över andra 
människor som varit bety-
delsefulla för oss, sorgen 
över att de inte finns hos 
oss längre. Vi får bli stilla och 
minnas med glädje mitt i sor-
gen. 

Gravarnas ljus får påminna 
oss om Guds ljus som räddar 
oss från döden, som visar oss 
på förlåtelsens väg och som 
ger oss ett himmelskt hopp. 
Döden är inte slutpunkten på 
livet utan ett kommatecken. 
Efter ett kommatecken föl-

jer en fortsättning som för 
oss är uppståndelsen och det 
eviga livet, ett liv i gemen-
skap med Gud och de som 
har gått före oss. Efter kors-
fästelsen uppstod Jesus från 
graven. Det är Guds sätt att 
visa oss att livet är alltid star-
kare än döden. 

Alla Helgons dag har i vårt 
land blivit den dag då vi 
smyckar anhörigas gravar 
och tänder ljus. Att hedra de 
döda genom att tända ljus vid 
gravarna är en tradition som 
vi har haft i vårt land sedan 
slutet av 1800-talet, främst i 
städerna var detta vanligt. 

Dessförinnan tände man 
också gravljus men på julaf-
ton. Ljusen tändes som regel 
vid avlidna barns gravar. Man 

tände ljus i små granar som 
placerades vid barngravarna 
– en tradition som levde kvar 
in på 1940-talet. 

Under efterkrigstiden spreds 
seden med ljus på gravarna 
och blev en allmän tradition 
förlagd till Alla Helgons dag. 
Influenserna kom från katol-
ska länder i Europa. 

Vi får vila i aposteln Paulus 
ord:
                           
”Ännu ser vi en gåtfull 
spegelbild; då skall vi se                                                      
ansikte mot ansikte. Ännu 
är min kunskap begränsad; 
då skall den bli fullständig 
som Guds kunskap om mig”.                                                                           
(1 Kor 13:12)                                           
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Under allhelgonahelgen är du 
välkommen att besöka våra 
kyrkor och kapell som är öppna 
för stillhet och ljuständning:

Heliga Korsets kapell
Fredag 3/11
Öppet 13.00–17.00, Kaffeservering
15.00 Andakt i kapellet
16.00 Andakt i minneslunden

Lördag 4/11
Öppet 12.00–17.00, Kaffeservering
11.00 Allhelgonagudstjänst
15.00 Andakt i kapellet
16.00 Andakt i minneslunden

Norra Åsums kyrka
Fredag 3/11
Öppet 10.00–17.00
Kaffeservering i Kompisstugan
14.00 Andakt i kyrkan
16.00 Andakt i minneslunden

Lördag 4/11
Öppet 10.00–16.00
Kaffeservering i Kompisstugan
11.00 Högmässa
14.00 Andakt i Minneslunden

Söndag 5/11
16.00 Minnesgudstjänst

Heliga Trefaldighets kyrka
Lördag 4/11
Öppet 10.00–17.00
19.00 Allhelgonakonsert
Läs mer på sidan 8

Söndag 5/11
Öppet 10.00–17.00
11.00 Högmässa med 
möjlighet till ljuständning

Österängs kyrka
Söndag 5/11
10.00 Högmässa

Gud, för dig är allting klart,
allt det dolda uppenbart.

Mörkret är ej mörkt för dig
och i dunklet ser du mig.

Psalmboken nr 217
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Allhelgonatid

Text: Lena Bruce
Foto: Sven Alfredsson
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Gudstjänster
OKTOBER

Söndag 29/10
20 efter trefaldighet
Gudstjänst 
10.00 Österängs kyrka
Daniel Biel, Kjell Wallnäs
Klang- & jubelkören
Högmässa 
11.00 Norra Åsums kyrka
Bertil Reimer, Sigrid Berggren
Festgudstjänst
14.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Reformationen 500 år. 
Läs mer på sidan 10

NOVEMBER

Lördag 4/11
Alla helgons dag
Allhelgonagudstjänst 
11.00 Heliga Korsets kapell
Calle Jensen, Anette Danielsson, 
Eva Svensson, Agneta Almqvist
Högmässa 
11.00 Norra Åsums kyrka
Lena Bruce, Ulf Kundler 
Sigrid Berggren
Anna Nilsson, sångsolist

Söndag 5/11 
Söndagen efter alla helgons dag
Högmässa
10.00 Österängs kyrka
Calle Jensen, Ulf Åkesson Lefler
Högmässa med möjlighet till 
ljuständning 
11.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Lena Bruce, Eva Svensson, 
Anette Danielsson
Trefaldighetskören Christianstad
Minnesgudstjänst 
16.00 Norra Åsums kyrka
Bertil Reimer, Ulf Kundler 
Sigrid Berggren. Åsumkören

Söndag 12/11
22 efter trefaldighet
Lovsångsgudstjänst 
10.00 Österängs kyrka
Bertil Reimer, Ulf Åkesson Lefler
Högmässa 
11.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Sonja Nilsson, Eva Svensson
Högmässa 
11.00 Norra Åsums kyrka
Mottagning av komminister
Göran Hansson.
Louise Nyman, Karin Sturesson 

Torsdag 16/11
Bordsmässa 
18.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Tema: Ödmjukhet...
Taizémässa 
18.30 Vilans kyrka

Söndag 19/11
Söndagen före domsöndagen
Högmässa 
10.00 Österängs kyrka
Bertil Reimer, Eva Svensson
Familjegudstjänst 
11.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Lena Bruce, Karin Sturesson
Högmässa 
11.00 Norra Åsums kyrka
Louise Nyman, Sigrid Berggren 
Linnea Hedström, nyckelharpa 
och fiol 

Söndag 26/11
Domsöndagen
Högmässa 
10.00 Österängs kyrka
Sven Hahne 
Ulf Åkesson Lefler

Högmässa 
11.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Sonja Nilsson, Anette Daniels-
son, Kalle Engquist
Högmässa 
11.00 Norra Åsums kyrka
Göran Hansson, Sigrid Berggren 

DECEMBER

Söndag 3/12
1 söndagen i advent
Gudstjänst 
10.00 Österängs kyrka
Calle Jensen, Ulf Åkesson Lefler. 
Krikör med ensemble
Högmässa 
11.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Louise Nyman, Bertil Reimer 
Kalle Engquist, Karin Sturesson
Kören Sanctus
Högmässa 
11.00 Norra Åsums kyrka
Lena Bruce, Sigrid Berggren 
Åsumkören

Onsdag 6/12
Sinnesromässa 
19.00 Heliga Trefaldighets kyrka

Söndag 10/12
2 söndagen i advent
Familjegudstjänst 
10.00 Österängs kyrka
Sonja Nilsson
Karin Sturesson

Högmässa 
11.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Louise Nyman, Eva Svensson
Ivan Nylander, oboe
Högmässa 
11.00 Norra Åsums kyrka
Göran Hansson, Sigrid Berggren

Torsdag 14/12
Bordsmässa 
18.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Tema: Självbehärskning
Taizémässa 
18.30 Vilans kyrka

Söndag 17/12
3 söndagen i advent
Högmässa 
10.00 Österängs kyrka
Calle Jensen, Ulf Åkesson Lefler
Högmässa 
11.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Lena Bruce, Kalle Engquist
Högmässa 
11.00 Norra Åsums kyrka
Louise Nyman, Eva Svensson

Söndag 24/12
Julafton
Samling vid krubban 
10.00 Österängs kyrka
Calle Jensen, Ulf Åkesson Lefler
Samling vid krubban 
11.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Sonja Nilsson, Karin Sturesson
Samling vid krubban 
11.00 Norra Åsums kyrka
Ulf Kundler, Carina Bjuremo
Julbön 
16.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Sonja Nilsson, Eva Svensson
Susan Syverson, harpa

Julbön 
16.00 Norra Åsums kyrka
Ulf Kundler, Carina Bjuremo
Julnattsmässa 
23.30 Heliga Trefaldighets kyrka
Sonja Nilsson, Göran Hansson, 
Karin Sturesson. Julnattskören

Måndag 25/12
Juldagen
Julotta 
07.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Ulf Kundler, Eva Svensson
Elin & Karin Svensson, sång
Per Einarsson, trumpet
Julotta 
07.00 Norra Åsums kyrka
Göran Hansson, Sigrid Berggren
Åsumkören

Tisdag 26/12
Annandag jul
Högmässa 
11.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Lena Bruce, Sigrid Berggren

Söndag 31/12
Söndagen efter jul/Nyårsafton
Nyårsgudstjänst 
10.00 Österängs kyrka
Calle Jensen, Eva Svensson
Nyårsbön 
16.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Bertil Reimer, Kalle Engquist
Nyårsbön 
16.00 Norra Åsums kyrka
Lena Bruce, Sigrid Berggren
Anna Nilsson, sångsolist 

JANUARI

Måndag 1/1
Nyårsdagen
Högmässa 
11.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Lena Bruce, Kalle Engquist

Taizémässa 
18.00 Vilans kyrka
Göran Hansson, Sigrid Berggren

Lördag 6/1
Trettondedag jul
Musikgudstjänst 
16.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Pastoratets körer och musiker 
sjunger julsånger tillsammans 
med församlingen.
Louise Nyman, präst

Söndag 7/1
1 söndagen e. trettondedagen 
Högmässa 
10.00 Österängs kyrka
Calle Jensen, Ulf Åkesson Lefler
Högmässa 
11.00 Heliga Trefaldighets kyrka
Sonja Nilsson, Kalle Engquist
Högmässa 
11.00 Norra Åsums kyrka
Bertil Reimer, Sigrid Berggren

ÖVRIGA
GUDSTJÄNSTER

Onsdagar, helgfria
Mässa 
08.00 Vilans kyrka

Lördagar
Mässa 
10.30 CSK, Stilla rum, entréplan,
korridor P

Måndag-fredag, helgfria
Middagsbön 
12.00 CSK, Stilla rum, entréplan,
korridor P

Vi firar även gudstjänster på 
mötesplats Allö samt vård- och 
omsorgsboenden.

Med reservation för ändringar.
Aktuell information hittar du alltid 
på svenskakyrkan.se/kristianstad 
eller vår fredagsannons på debatt-
sidan i Kristianstadsbladet.
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26 november 17.00
Heliga Trefaldighets kyrka

Porten in i romantiken 

Requiem för blandad kör och orkester

Luigi Cherubini 
Beethoven, Schumann och Brahms höjde detta
verk till skyarna. 

Malmö Sinfonietta
Trefaldighetskören Christianstad
Torbjörn Gustavsson, körledare
David Sarosi, dirigent

Entré: 150 kr. Under 18 år: går gratis utan biljett
Biljetter endast via: www.tickster.com eller
Coop City, förbutiken
Insläpp i kyrkan från 16.00

3 december 17.00
Heliga Trefaldighets kyrka

Advents och julkonsert  

Vår traditionella adventskonsert där vi även glän-
tar en smula till julens glada budskap.

Cantores Trinitatis 
Trefaldighetskören Christianstad
Karin Sturesson, orgel 
Torbjörn Gustavsson & Kalle Engquist, dirigenter

9 december 16.00
Heliga Trefaldighets kyrka

Luciakröning 

Kristianstads Lucia • Christianstad Symfoniker  
Ensembler från Musikskolan

10 december 18.00
Heliga Trefaldighets kyrka

Fattigmanskonsert 

Fattigmanskonserten är en välgörenhetskonsert 
med en över 80 år gammal tradition. 
Insamlingen går oavkortat till Svenska kyrkans 
diakonala arbete bland utsatta i Kristianstad.

Medverkar gör Kristianstads Lucia, Christianstad 
Symfoniker m fl.

17 december 18.00
Stora salen, Kulturkvarteret

Kärlekens väg 
en julmusikal av Maria Gustin Bergström

Följ förberedelserna i himlen, från änglakörens 
övande till den dramatiska scenen i tronsalen då 
sonen Jesus väljer att lämna himlen för att födas 
på jorden.

Krikör och orkester
Ulf Åkesson Lefler, dirigent

Biljetter: 100 kr. Under 20 år: 50 kr
Säljs via Coop City Förbutiken, Turistbyrån och
kulturkvarteret.com. I entrén på Kulturkvarteret/
Biljettkassan en timme innan arrangemanget.

25 december 17.00
Österängs kyrka

Julkonsert 

Krikör med ensemble
Ulf Åkesson Lefler, dirigent
Sven Hahne läser julevangeliet

6 januari 16.00
Heliga Trefaldighets kyrka

Musikgudstjänst 

Pastoratets körer och musiker sjunger julsånger 
tillsammans med församlingen.
Louise Nyman, präst

konserter
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22 oktober 17.00
Heliga Trefaldighets kyrka

Musica donum dei est
Musik är en gåva från Gud 
- musik under Luthers reformation

Oppmanna Vokalensemble bildades hösten 2012 
och leds av Ute Goedecke.
Gambaensemblen Eos Consort 

27 oktober 12.15
Heliga Trefaldighets kyrka

Orgelbaguette - lunch & orgeltoner

Baguette & kaffe från 11.45. Pris 40 – 50 kr
Vid orgeln: Sigrid Berggren

29 oktober 17.00
Heliga Trefaldighets kyrka

Den Wittenbergska näktergalen
- Musik kring Martin Luther

Ensemble Mare Balticum, Musik i Syds ensem-
ble för tidig musik, bjuder på musik kring Martin 
Luther, främst från 1500-talet.

4 november 19.00
Heliga Trefaldighets kyrka

Allhelgonakonsert
Stämningsfull musik i Allhelgonatid. Ett tillfälle att 
stanna upp, meditera, tända ljus och skänka tankar 
till dem som inte finns hos oss längre.

Cantores Trinitatis • Björn Larsson, baryton 
Jan Hydbring, piano • Gustav Ölmedal, cello 
Kalle Engquist, dirigent

11 november 17.00
Heliga Trefaldighets kyrka

Messa di Gloria, Giacomi Puccini
Messa di Gloria komponerades av en endast 21-
årig Giacomo Puccini, som en del av hans exa-
mensarbete vid musikstudierna i Lucca.

Christianstads Motettkör
Christianstad Symfoniker
Kalle Engquist, baryton • Theodor Uggla, tenor
Lena Ekman Frisk, Magnus Mårtensson, dirigenter

Entré: 150 kr. Under 18 år: går gratis utan biljett
Biljetter endast via: www.tickster.com eller
Coop City, förbutiken. Insläpp i kyrkan från 16.00

19 november 17.00
Heliga Trefaldighets kyrka

Längtans blå toner
Ett finstämt och dynamiskt möte mellan publik och 
trio där jazzballaden står i centrum. 

Trion består av Åsa Arvidsson, sång 
Berth Lideberg, piano • Per Thornberg, saxofon

24 november 12.15
Heliga Trefaldighets kyrka

Orgelbaguette - lunch & orgeltoner

Baguette & kaffe från 11.45. Pris 40 – 50 kr
Vid orgeln: Eva Svensson

ko
ns
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te
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Cantores Trinitatis

Ensemble Mare
Balticum

Foto: Musik i Syd

Kärlekens väg
Julmusikal av 
Maria Gustin Bergström
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Festgudstjänst 

Sopp- & jullunch
Församlingshemmet
Hertig Carls gata 3
Sopplunch tisdagar 12.00, till 
och med 5/12.

Österängs församlings-
hem, Sjövägen 27
Sopplunch torsdagar 12.00, 
till och med 30/11. 

Vilans församlingshem
Genvägen 14
Sopplunch 16/11
Jullunch 14/12

Öppet hus i Vilans 
församlingshem
Tisdag 24/10 14.00
Krigsbarn. Christa Lüdde-
kens delar minnen från sin 
uppväxt i Dresden.
Tisdag 21/11 14.00
Vi gästas av Elisabet Sand-
lund, journalist och aktiv i 
S.ta Clara kyrka i Stockholm

Trivselträff 
på Vilan

Tisdag 7/11 
Tisdag 5/12 
14.00–15.30. 

Välkommen till café i all en-
kelhet. Vi fikar, pratar och 
delar en stunds gemenskap. 

Café Tro, hopp 
& kärlek

Församlingshemmet
Hertig Carls gata 3
23/11 17.00–19.00

Novemberfest med knytka-
las & musikant Agneta Alm-
qvist.

I år är det 500 år sedan 
Martin Luther inledde 
reformationen. Den för-
ändrade både kyrkan och 
samhället på sin tid, och 
gör det fortfarande.

Detta har vi uppmärksam-
mat under hela året, men 
firar lite extra med en fest-
gudstjänst i Heliga Trefaldig-
hets kyrka den 29 oktober. 
Gudstjänsten börjar kl 14.00 
och innehåller mycket mu-
sik. Våra medarbetare Ulf 
Kundler och Kalle Engquist 

agerar Luther respektive Jo-
hann Sebastian Bach, klädda i 
tidstypiska kläder. Ytterligare 
historiska personer kommer 
att dyka upp. 
Missa inte detta :-) 
Efter gudstjänsten serveras 
fikabuffé. 

Stanna gärna kvar i kyrkan 
för kl 17.00 fortsätter firan-
det med en konsert.  Ene-
semble Mare Balticum fram-
för musikprogrammet Den 
Wittenbergska näktergalen.

 Välkomna till vårt gemen-
samma julfirande på julaf-
ton kl 11.00–14.30.

Vi inleder med Samling vid 
krubban i Heliga Trefaldig-
hets kyrka kl. 11.00. Därefter 
bjuder vi på jultallrik, ris a la 
malta och fika i församlings-
hemmet. 

Musikprogram med Karin 
Sturesson.

Anmälan senast 16/12: till  
vår exp. 044-780 64 00 el-
ler diakon Anette Danielsson 
044-780 64 17, anette.da-
nielsson@svenskakyrkan.se

Var vänlig anmäl specialkost.

Jul jukebox 
Lilla torg 16/12 kl 11 & 13.30

Kom och önska dina julfavoriter! 
Våra körer Cantores Trinitatis &
Trefaldighetskören Christianstad 
fyller torget med skönsång.
Insamling till Julkampanjen!

Jul tillsammans 24/12
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Unna dig en dag av vila och tystnad, fri från egna och 
andras krav! Vilans kyrka 24/11 kl 09.00–16.00. 
Anmälan senast 17/11 till diakon Anette Danielsson
044-780 64 17, anette.danielsson@svenskakyrkan.se
100 kr, fika & lunch ingår

Retreatdag
Det händer när du vilar

24
nov

Föreläsningar
Välkommen till de tre 
återstående föreläsning-
arna om Bibeln. 

Under hösten har Erik Aureli-
us, biskop emeritus och pro-
fessor i biblisk teologi, delat 
med sig av sin kunskap om 
Bibeln utifrån ett historiskt 

och nutida perspektiv.
Föreläsningarna är fristående 
och hålls i församlingshem-
met på Hertig Carls gata 3, 
lördagar kl 10.30–12.00.   

21/10 Jesus från Nasaret
18/11 Ondskan och Gud
2/12 Framåt mot Jesus.   
 Om Gamla testa-  
 mentets betydelse i  
 kyrkan

Lutherspaning
Inspirationskvällar
i Österängs kyrka 19.00

24 oktober
Två busschaufförer spanar in 
Luthers liv

21 november
Tre generationer spanar in 
Luthers lära.
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Föreläsning för
alla volontärer
Vi gästas av Kicki Forsenhäll, 
hälso- och beteendevetare, 
som ger föreläsningen:

Älska din nästa som dig själv. 
Hur går det med det? I mötet 
med den andre möter jag mig 
själv.

30 november 
14.00–16.00
i Vilans församlingshem, 
Genvägen 14

Anmälan till vår expedition 
senast 24/11: 044-780 64 00 
eller diakon Anette Daniels-
son, 044-780 64 17
anette.danielsson
@svenskakyrkan.se
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Det finns stunder och dagar som bety-
der lite mer för oss än alla andra stunder 
och dagar. 

För mig är kvällen före den första söndagen 
i advent en sådan stund, en särskilt högtidlig 
stund. För det är nu som det äntligen är tid 
att låta alla fönster stråla i ljus, det är nu som 
jag kan tända mina adventsljusstakar. Två av 
mina ljusstakar tänder jag med extra hög-
tidlighet, de där två som kommer från mitt 
föräldrahem. De där två som jag vet att min 
pappa köpt. Varje advent sänder jag extra 
tankar till honom, som så gärna pyntade i ad-
ventstid. Och det här året kommer tankarna 
också att gå extra till min mamma eftersom 
det är första julen som hon inte finns här hos 
oss. 

Den här kvällen tar jag gärna en promenad 
och tittar i alla fönster som jag passerar. Där 
inne strålar också ljus, ljus som är tända av 
människor som också har särskilda tankar 
och minnen när de lyser upp höstmörkret. I 
en tid då inte så många säger sig tro på Gud 
så är det underbart att titta i alla upplysta 

fönster och se Betlehemsstjärnan lysa med 
full kraft. Jag kommer på mig själv att undra 
hur många som är medvetna om vilken stjär-
na som de faktiskt hänger upp. Kanske spelar 
det ingen roll, för ljusen strålar i alla fall. Vår 
världs mörker och hopplöshet får nytt hopp 
och nytt ljus i adventstid. I vår värld, som på 
olika sätt kanske är mörkare än någonsin, 
så behövs hoppet och ljuset. Det behövs 
omtanke och värme, ljus och hoppfullhet. 
Vi behöver lysa upp i vår värld, i våra hem 
och i våra hjärtan. Alla de tända ljusen gör 
något med oss, får oss att drömma, längta 
och hoppas på en ljusare värld och en ljusare 
framtid. 

Adventstiden är en förberedelsetid, vi gör 
oss redo att återigen fira jul och att återigen 
få ta emot det lilla barnet i krubban i stallet 
i Betlehem. I adventstid får vi vänta tillsam-
mans med den unga flickan Maria. Hon fick 
det stora uppdraget att föda Guds son – och 
tänk – hon vågade svara JA när hon fick frå-
gan! 

Sonja Nilsson, sjukhuspräst
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Tankar
i advent...


