
Gudstjänster

M Ä N N I S K OV I G N I N G E N S   
H A N D L I N G  

25/12 midnatt   kl. 00.00 
 morgon   kl. 08.00 
 förmiddag   kl. 10.00 

26/12 - 6/1 dagligen:  kl. 10.00 

Söndagar  kl 10.00 

INGEN HANDL ING:  
torsdagar pga corona  

SÖNDAGSHANDL INGEN  
FÖR BARNEN 

Julhandlingen för barnen: 

 25/12  kl. 11.15 

Denna julhandling är en mycket speciell 
och fin handling som bara hålls denna 
enda gång om året. 

Anmälan: det är nödvändigt att an-
mäla sig till Julhandlingen t.ex. genom 
SMS eller mail till prästen! TACK! 

Julhandlingen kan äga rum om minst 2 
skolbarn deltar. 

Program

w w w . k r i s t e n s a m f u n d e t . s e
L a s a r u s k y r k a n U p p l a n d s g a t a n  4 8

3:e advent söndagen 13/12, efter 1:a Handling 
David: den Messianska dynastins Grundare 

Bjarne Edberg  

4:e advent 20/12, efter Handlingen 
Inför julen bygger vi om i kyrkan tillsammans 

Nyårsdagen 01/01 kl 11.15 
Våra förhoppningar inför det nya året. Samtal. 

Bjarne Edberg | Per Andersen 

Söndagen 03/01 kl 11.15 
En Julberättelse av Laurens van der Post. 

Bjarne Edberg 

Trettondagen 06/01 kl 11.15 
Livets vandringar I - alla vandrar genom livet: 
kungar, flyktingar och vi själva. 

Per Andersen 

Söndagen 17/01 kl 11.15 
Immunförsvar och jag 

Bjarne Edberg 

Söndagen 24/01 kl 11.15 
Samtal om tidens frågor. 

Bjarne Edberg | Per Andersen 

Söndagen 31/01 kl 11.15 
Orden i Handlingen. Samtal. 

Per Andersen 

Söndagen 07/02 kl 11.15 
Konfirmand söndag 
Söndagshandlingen för barnen kl 11.10 
Därefter fika i röda rummet och konfirmandun-
dervisning för både barn och vuxna. 

Per Andersen 

Söndagen 14/02 kl 11.15 
Livets vandringar II - alla vandrar genom livet: 
kungar, flyktingar och vi själva. 

Per Andersen

Samtal och bikt efter överenskommelse
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Kära Vänner!
Ni borde redan ha fått information om att det på 
grund av gällande restriktioner är nödvändigt att 
anmäla sig till Handlingarna, i alla fall under ad-
vent.  

Där finns också information om hur det går till. 
Informationen har skickats ut över vår mejl- och 
SMS-lista. Den som kanske inte har mottagit 
denna information kan gärna ta kontakt med mig 
för att få den och kanske låta lista sig på mejl- 
och eller SMS-listan. Det är ju dessa listor vi, som 
i detta fall, använder när ett snabbt besked mås-
te ut till er alla. 

De nuvarande restriktionerna gäller till och med 
fjärde advent. Vi får därefter se om det kommer 
nya begränsningar. 

Men vi hoppas på att julen ska kunna gå för sig 
på vanligt sätt varför programmet för julen också 
ser ut som vanligt. Eventuella förändringar kom-
mer vi att meddela på mejl eller SMS. 

Advents- och jultiden är en gåvornas tid. Så var-
för inte ge någon trevlig människa en meningsfull 
present från församlingens bokbord? 

Det går också bra att beställa nästan vilken bok 
som helst genom bokbordet! Ta gärna kontakt 

med Christopher (se nedan) angående detta. 
Eller besök vårt förlags fina nya hemsida: bok-
forlagetfenix.se, där du också kan beställa böc-
ker som kommer direkt hem till din brevlåda. Inte 
så dåligt när man nu ska hålla sig inne! 

Glöm inte heller att ta en titt på Kristensamfun-
dets Månadsbrev/Blogg: kristensamfundet.se/
nyhetsbrev-2/ 

Med detta önskar jag alla mycket ljus i mörkret 
under advents- och jultiden. 

Varma hälsningar från Per  

En påminnelse om  

JUL INSAMLINGEN 
Såsom nämndes i novembers utskick har det 
negativa resultatet krympt men vi är ändå belas-
tade med ett underskott beräknat till c:a 
80.000:-. En lättnad vore om detta underskott 
skulle kunna minska. Alla gåvor – små som stora 
– har betydelse!. 

Med varma adventshälsningar från  
Ekonomiska Kommittén

Kontakt
Advent 
hela adventstiden: Luk 22  
Jul 
Midnatt: Matt 1 | Gryning: Luk 2,1-20 
Morgon - 30/12: Joh 21,15-25 
31/12 - 05/01, Joh 1,1-18  
Epifania 
06/01 och 10/01: Matt 2, 1-12  
17/01, Luk 2, 41-52 | 24/01, Joh 2 
31/01, Joh 5, 1-9 
Trinitatis 
07/02, Matt 20,1-16

Evangelietexter

Studiegrupper
Studium:  
Simone Weil: Tyngden och nåden. 
20 dec, 24 jan  kl 17.00 

Kontakt: Christopher Wärnhjelm,  
tel 073 631 97 84
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Präster: 

Per Andersen 
tel 072 00 11 544 
per@kristensamfundet.se 

Bjarne Edberg, tel 070-606 37 48 

Medlemmar i ekonomiska kommittéen: 

Bokföring: Eva Holmberg Friman 
Kloster 303, 77698 Garpenberg  
tel 0225-230 19 / tel 070-783 35 86 

Ansvar för uthyrning: Madeleine Lagerwall,  
tel. 070-815 62 42 

Ingegerd Örn Marell, tel. 070-467 08 10 
Peter Schwede, 079-074 44 92 

Bokförsäljning: 

Christopher Wärnhjelm 
Jyllandsgatan 181, 164 47 Kista  
tel 073 63 19 784


