
Kära kristensamfundet i Skåne – kära vänner                                                         Advent 2020 

Första advent är porten ;ll den mörka, lugna års;den. Med försik;ga steg leder oss tystnaden in på den långa, 
mödosamma resan ;ll Betlehem, ;ll krubban där Kristusbarnet ska födas. Det kan bli tyst i oss när vi hör ljudet av det som 
vill komma det som vill födas i oss. AG verkligen börja lyssna hjälper oss aG förbereda det som vill komma det som vill 
födas. Vår inre upplevelse av advent – en väg i lyssnade. Det hjälper oss aG upptäcka aG vi alla är bärare av eG heligt ljus 
oJa dolt och undangömt. Kan vi  alltmer lyJa fram denna ort av ljus - kan vi ana - aG det är en ort, en krubba där 
världensljus all;d på nyG vill födas i oss. Låt oss gå den här vägen ;llsammans. Med dessa ord önskar jag er alla en fin 
advents;d.  

 

OBS - Inställt besök 4 -5 dec 
Tyvärr måste prästbesöket nästa helg (4 och 5 dec) ställas in pga. av rådande omständigheter och 
restrik;oner. Jag hade seG framemot aG möta er. Men så fort omständigheterna ;llåter så kommer eG nyG 
program med nya datum.  

En möjlighet aG förbinda sig med församlingen är aG själv gestalta en stund av andakt. AG läsa credot, Fader vår och 
veckans evangelium. Några av er har frågat om jag kan skicka med evangelieställena ;ll söndagarna. Det finns en ordning 
där vissa är fastlagda sen kristensamfundets grundande medans andra söndagar är fria.  

Advent 
1 ;ll 4 advent – Lukas 21, 25-36 (lilla apokalypsen) 
2- 4 advent alterna;va evangelieställen är: Markus 13, 24-37, MaGeus 25, 1-13, Lukas 1, 26-38, Lukas 1 39-56 

Jul 
25 dec. Jul midnaG - MaGeus 1, 1-25                        
25 dec. Jul gryning – Lukas 2, 1-20  
 25 dec. Jul förmiddag  - Johannes 21, 15-25 
 26 – 30 dec. Johannes 21, 15-25 
1 -5 jan Johannes 1, 1-18                                            Epifania 
                                                                                        6 jan och 10 jan 2021, MaGeus 2, 1-12 
                                                                                         17 Jan, Lukas 2, 41-52 
                                                                                         24 Jan, Johannes 2, 1-10 
                                                                                         31 Jan, MaGeus 8, 1-13  

Många varma hälsningar Carl van der Weyden 
Hör gärna av er ;ll mig om ni har funderingar eller vill samtala. 
carl@kristensamfundet.se  telefon. 0702305257  
skåne@kristensamfundet.se  

Vill påminna om vår hemsida www.kristensamfundet.se Regelbundet 
nästan varje vecka komma olika former av betraktelser och nyheter. 
Hoppas aG många av er har hiGat dit.  
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