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Julkplappstips i sista minuten Skicka en  
JULKRAM               

till den du tänker på!  i år blir julen annorlunda.                            Med Diakonias julkram får du ett fint gåvobevis att ge bort och stöttar samtidigt Diakonias ar-bete i coronakrisen: till barn i flyktingläger, jourtelefon när våld i hemmen ökar och volon-tärer som utbildar för att hindra smittspridning. Köp ditt gåvobevis på Köp ditt gåvobevis på Köp ditt gåvobevis på Köp ditt gåvobevis på diakonia.se , diakonia.se , diakonia.se , diakonia.se , pg 90 33 04pg 90 33 04pg 90 33 04pg 90 33 04----4 4 4 4  

 

I pandemins spår ställer vi inte in vår samling kring  

Krubban på julafton  utan vi ordnar en  

vandring kring det centrala i Julens budskap. 
Vi inbjuder alla att följa Julens berättelse i en  

promenad på Blankeberg. 
Stigen kommer att vara markerad Julaftonen till  

Annandag Jul. Ta din promenad när det passar dej,  

fikakorgens innehåll kan med fördel avnjutas vid  

scouternas vindskydd. 
 

God Jul och Gott nytt år 2021 önskarGod Jul och Gott nytt år 2021 önskarGod Jul och Gott nytt år 2021 önskarGod Jul och Gott nytt år 2021 önskar    
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Hur blir julen när allting skalats av?  

Hon satt där med sina svavelstickor. Ingen ville köpa. Runt omkring henne fira-

des helgen. För att värma sig tände hon svavelstickor och såg vackra syner i el-
den. Syner av mat, värme, julgran och familjeliv, men allt försvann när stickan 
slocknade. Hon såg sin döda mormor och bad henne att ta henne med sig, hon 
satte fyr på alla svavelstickorna i sin iver att mormor inte skulle försvinna. Då tog 
mormor flickans hand och de flög mot himlen, berättar HC Andersen.  

Det fanns en tid när de flesta av oss tänkte att om vi hade haft mer pengar vore 
det mesta enklare. Kanske var det ganska oreflekterat, men ändå. Idag är det i 
alla fall min känsla att det folk i allmänhet längtar efter är inte främst pengar utan 
tid. Tid för barnen, för de åldrande föräld-
rarna, för sin partner och för sig själv. Det 
är också en viss status i att kunna lägga 
mycket tid på träning, på huset, på båten, 
på barnens  gokart, eller vad det nu kan 
vara.  

Det är liksom drömmen att få fokusera på 
en sak, zooma in på något specifikt intres-
se. För andra kan resan handla om att få ett sammanhang, att göra något med all 
tid de har, att få syn på meningen... att en pandemi drabbat oss är inte bra på 
något sätt alls, men det är just nu en del av våra livsbetingelser. Det som däremot 
kan vara positivt är en del av de processer covid-19 sätter igång. Vi kan upptäcka 
vad vi faktiskt kan klara av när vi utmanas till det i form av färre resor, omsorg om 
varandra och stöd till människor i utsatta livssituationer.  

Det är mycket som skalas av, i det svåra blir inte sällan linjer rakare, tankar tydli-
gare och prioriteringar enklare. Just därför är det nog så att den jul vi nu får ta 
emot kommer att vara väldigt speciell. Att vi inte kan mö-
tas som vi vill och är vana vid, det är inte positivt. Men 
kanske kan vi ändå – eller just därför – ta emot julens 
budskap på ett enklare, tydligare och mer avskalat vis.  

För när mycket annat av olika anledningar skalas av – 
vad blir då kvar? I livet? Av julen? det som blir kvar, det 
allt kokar ner till, är kärlek och omsorg från Gud om sin 
älskade mänsklighet. Gud blir människa, Guds barn, 
som blir allas syskon. Ett ljus tänds i mörkret som till slut 
fördriver just allt mörker. Ett barn föds och ett ljus tänds. 
Mitt i allt. Mitt i inget. Mitt i det som är ditt liv och din jul.  

Själva existensen, som egentligen alltid är hotad, delar vi 
med alla människor på denna jord. Gud vill tända ett ljus i 
våra liv. 

 "Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det." (Läs Joh 1:1-18) 
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Lasse Svensson kyrkoledare  

Här nedan finns förslag på olika poddar, som du når via telefon eller dator.  

Intervjuer och upplästa artiklar som är mycket värda att lyssna till. 

Genesispodden  
tar upp frågor kring Vetenskap, Ursprung och Skapelsetro 

I Dagens människa intervjuas många olika människor  

om tro och vardagsliv. Lyssna t.ex. till Claes Elfsberg, 

Hanna Stjärne och Rasmus Troedsson. 

Brittas Vardagsrum bjuder in olika personer till ett möte, 

där lättsamma och djupa samtal pågår. Stora som små  

ämnen diskuteras och där möts bl.a. Carin Mannheimer, 

Per Höglund och Peter Apelgren 

I podden Filadelfia Stockholm, kan man lyssna till  

Gudstjänster samt intervjuer av intressanta personer som; 

Sohelia Fors, Sebastian Stakset, Niklas Piensoho m.fl 

Scouting är den enda aktivitet vi har kunnat fortsätta 
med i pandemitiden. Scouterna har samlats en gång i må-

naden, alltid utomhus, och den 6/12 hade de sin sista 

samling för året med invigning och märkesutdelning. 

Lokala tips från sociala medier: 
Facebook: Furulid Equmeniakyrkan 
Furulid Equmeniakyrkan 
Furulid Equmeniakyrkan 
Furulid Equmeniakyrkan 

MotalaMotalaMotalaMotala    Youtube: Motala Pingst 
Motala Pingst 
Motala Pingst 
Motala Pingst växthuset i Sjökumla 


