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Gud och Gollum?

De första katter jag skaffade var två hittekatter,
omhändertagna av kattförening och givna två
ryskklingande namn som
jag hade mycket svårt för.

sängen, hennes dyrbara och
enda trygghet. Och jag ville ju
gärna säga till henne, visa med
mina handlingar – jag är inte
farlig, jag vill dig bara väl,
våga lita på mig.

Så när hittekatterna kom till
oss fick de raskt nya smeknamn, den stora, pratsjuka och
keliga hankatten kallades
Pojken, och den rädda lilla
honkatten kallades Gollum.
För som Gollum i Sagan om
ringen var hon liten, med
stora, rädda ögon; hon satt på
avstånd och betraktade oss
människor, och när vi försökte
närma oss henne, ålade hon
tyst utmed väggarna, in under

Å andra sidan kan jag för vånas över att inte fler av jordens
livsformer (människor och
djur alltså) ser ut som Gollum.
För vår tillvaro är ofta mörk
och hotfull, och det senaste
året har jag flera gånger nog
velat krypa in under sängen
och gömma mig som Gollum.
Vi är Guds avbilder i många
saker, men det finns också
många olikheter mellan oss.
Och den viktigaste är kanske

denna: när jag försökte visa
min kisse Gollum min omsorg,
att jag inte är farlig, då fick jag
visa det genom att vara snäll,
ge henne godis och såna
grejer. Men jag kan inte göra
mig till en katt för att visa att
jag står på hennes sida i den
här ostadiga tillvaron.
Gud däremot, blir människa
- och ingenting i våra liv är
honom främmande. Vi kanske
känner oss som Gollum emellanåt - men Gud är nära;
rädslan och otryggheten vi kan
känna - Gud bär oss igenom
den; glädjen över livet som
kan vara så fantastiskt - Gud
gläds med oss!
Johanna Broselid

JULFEST
Söndag den 6:e jan.

Vi börjar med
familjegudstjänst
16.00
och fortsätter
med fest i Ulfåsa.
Födelsedagsfest för våra verkliga seniorer
Församlingen hade bjudit in knappt 200 personer till födelsedagsfesten. Jubilarerna och deras medföljare fyllde Ulfåsa. Vi bjöd på sång,
kaffe, kakor och tårta. Alla gick hem med varsitt ljus.

Ingen föranmälan

VÄLKOMMEN!

Torsdag 20:e december 18.00

ÄNGLAMÖTEN
På vår senaste
Kyrkfrukost
delade Kerstin

KONSERT
Vox Birgittae

Dourén med sig av

Åke Elfverson (flöjt) Mats Andén (klarinett)
Thomas Schön (fagott)

möten med
änglar, sitt liv
och sin tro.

”Gaudete” av Anders Öhrwall
Dirigent: Mika Lidén
Gudstjänster
Varje söndag kl 10.30 firar vi högmässa i Birgittakyrkan.
Samling för barn och kyrkkaffe i Ulfåsasalen efter mässan
Sön 3 dec

Tis 1 jan
Nyårsdagen Jesu namn
11.00 Sammanlyst högmässa i Kalmar Domkyrka,
Lina Bengzon

Första söndagen i advent Ett nådens år

Sön 6 jan

Högmässa, Johanna Broselid, Lina Bengzon,
Vox Birgittae framför Kantat 61 av Bach ”Nun komm der
Heiden der Heiland” musiker, dirigent Mika Lidén

Trettondedag jul Guds härlighet i Kristus
16.00 Familjegudstjänst, Lina Bengzon, Mika Lidén
Efter gudstjänsten är det julfest för alla.

Sön 9 dec

Sön 13 jan

Högmässa, Lina Bengzon, Mika Lidén, Söndagskören

Högmässa, Johanna Broselid

Ons 12 dec 18.00
Mässa med Funkaboskolans luciakröning

Sön 20 dec

1:a sön efter trettondedagen Jesu dop

Andra söndagen i advent Guds rike är nära

2:a sön efter trettondedagen Livets källa

Sön 16 dec

OBS! Domkyrkan Sammanlyst högmässa, 11.00
Lina Bengzon

Högmässa, Johanna Broselid

Sön 27 jan

Tredje söndagen i advent Bana väg för Herren

3:e sön efter trettondedagen Jesus skapar tro

Sön 23 dec

Fjärde söndagen i advent Herrens moder

Högmässa, Johanna Broselid, Lina Bengzon

Högmässa, Lina Bengzon, Mika Lidén

Veckomässor och bön

Mån 24 dec

Julafton Den heliga natten
10.00 Samling vid krubban, Lina Bengzon, Mika Lidén
Dans kring granen efter samlingen. Jultomten kommer.
17.00 Julbön, Johanna Broselid, Mika Lidén
23.00 Midnattsmässa, Lina Bengzon, Mika Lidén
Tis 25 dec

Juldagen Jesu födelse
Högmässa, Johanna Broselid, Mika Lidén
enkelt julbord i samband med kyrkkaffet

Onsdag 12.00 Mässa
Torsdag 18.00 Veckomässa
Måndag, tisdag och torsdag 12.00 bön

Mötesplatser och grupper
Café Birgitta torsdag 14-16.30 stänger för säsongen
20:e december och återkommer 7 feb.
Syförening varannan måndag 13-15 slutar 11 dec
och återkommer 21 januari.
Bibel och böneskola med soppa onsdagar 10.30.
Uppehåll från 12 dec. Verksamheten återkommer den 16 jan.

Ons 26 dec

Annandag jul Martyrerna

Svenska kyrkans julkampanj 2018-2019

Martyrmässa, Lina Bengzon, Mika Lidén

”EN FLICKA ÄR FÖDD”

Sön 30 dec

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.

Söndagen efter jul Guds barn
Högmässa, Johanna Broselid, Mika Lidén
Nyårsafton
16.00 Nyårsbön, Kalmar slottskyrka

Stöd julkampanjen swisha din gåva till 9001223

Johanna Broselid, präst
0480 - 42 14 51

Mika Lidén, organist
0480 - 42 14 57

Agneta Adeen, pedagog
0480—42 14 55

Lina Bengzon, präst

Lena Haglund, pedagog
0480 - 42 14 56

Pontus Eriksson, vaktmästare
0480 - 42 14 54

0480 - 42 14 52

Hemsida: www.birgittakyrkan.se

Victor Ramström,
församlingsrådets ordf
0705 - 45 77 19
mail@victorramstrom.se

Instagram: S:ta Birgittaförsamling

e-post:
fornamn.efternamn@svenskakyrkan.se

Facebook: S:ta Birgitta församling

