
 

 
 
 

TANKAR INFÖR 
FJÄRDE ADVENT, JULDAGEN, 

NYÅRSDAGEN och TRETTONDAGEN 
 

Det är så mycket man ska tänka på inför jul, julklappar, julmat, julstädning och en hel del 
annat. För några är december en oändlig väntan, för andra går tiden alldeles för fort. Kanske 

önskar vi att vi hade mer tid, men det jag tror vi mest av allt behöver är mer frid. 
Mitt i allt julstök och i all oro och förväntan inför de kommande helgerna och det nya året 

möts vi av det gamla budskapet: ”Bekymra er inte; ängslas inte. Be istället. Forma era 

bekymmer till böner och tacksägelse, och tala om för Gud vad ni behöver. Innan ni vet ordet 

av det kommer ni att få erfara Guds frid, där allt samverkar till det bästa, och då blir ni 

lugna. Det är underbart när Kristus tränger ut oron ur våra hjärta.”  

Fil 4:6,7 (i The Messages tolkning) 

Gud är närvarande nu, mitt i vårt liv oavsett hur det ser ut. Gud vill dela våra liv. Det är julens 
och det nya årets löfte till oss. 

Jag önskar dig en fridfull julhelg och ett riktigt gott nytt år. 
 
 

Söndag 22 december   
11.00 JULBÖN VID KRUBBAN 

”Herrens moder” 
Pastor: Solveig Högberg 
Musik: Ruth Segerberg 

 
Juldagen 25 december 

11.00 JULDAGSGUDSTJÄNST 
”Jesu födelse” 

Pastor: Solveig Högberg 
Gudstjänstledare: Gunnil Korswing 

Musiker: Ruth Segerberg 
 



Nyårsdagen 1 januari 
11.00 FÖRNYELSEGUDSTJÄNT 

”I Jesu namn” 
Pastor: Solveig Högberg 

Gudstjänstledare: Jonas Rova 
Musiker: Johan Wallin 

 
Trettondagen 6 januari 

11.00 MISSIONSGUDSTJÄNST 
”Guds härlighet i Kristus” 
Pastor: Solveig Högberg 

Gudstjänstledare: Susanna Lindvall 
Musiker: Ruth Segerberg 

 

o-o-o-o-o-o-o 
Söndagen den 2 februari 2020 återinvigs S:t Peters kyrka och orgel. Inför den högtiden 

behöver det städas och ställas i ordning. Lördagarna den 11 och 25 januari 11.00 – 15.00 har 
vi arbetsdagar då vi hoppas att så många som möjligt har möjlighet att hjälpa till. Du är 

välkommen att göra det du kan, både den som behöver vara stillasittande och den som är mer 
rörlig behövs. 

I tacksamhet för allt arbete som under snart två år skett, får vi nu alla en möjlighet att lägga 
sista handen vid renoveringsarbetet. 

 
 
 


