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Tänd e ljus och låt det brinna
Låt aldrig hoppet försvinna
det är mörkt nu
Men det blir ljusare igen
Text: Niklas Strömstedt och Lasse Lindbom

Det hände sig vid den tiden…
Det behövdes ett beslut av kejsaren för att Guds plan
skulle gå i uppfyllelse och Guds son skulle födas i
Betlehem. Gud blir människa, blir en av oss och
lever under mänskliga förhållanden och lagar en period.
Den, som ger oss livet och älskar oss, visar vem han egentligen är. Den bild som
människor skapat av Gud, som en våldsam, nyckfull, sträng och styrande varelse,
är bara ett sätt att rättfärdiga deras strävan efter makt och förtryck. Alla försök att
ändra bilden genom att ge uppdrag till profeter att visa någonting annat, har
misslyckats.
Nu kommer Guds son, Jesus till jorden. Han föds i all enkelhet, i ett stall i
Betlehem, eftersom det inte finns plats för dem i Härbärget. De, som får veta om
hans födelse är de enkla herdarna, som vaktar sina får utanför byn och de kloka
männen från österns länder, stjärntydarna, som följde stjärnan. Maktens män var
inte välkomna. Guds rike är av ett annat slag.
Jesu första tid präglas av förföljelse och flykt. Redan från början utmanar han
makten. Rädslan hos kung Herodes för att någon ska ta ifrån honom hans
privilegier, gör att han låter döda alla pojkar under två år i Betlehemstrakten.
Men Gud är inte ute efter den jordiska makten. Gud är inte ute efter hämnd eller
straff. Gud älskar! Och Gud vill visa sin kärlek till sin skapelse, sin kärlek till
människan, till varje människa.
Jesus möter livets alla utmaningar, när han växer upp. Han är säkert speciell på
sitt sätt. Vi kan förstå det av berättelsen om besöket i templet, när han är tolv år
och undervisar de lärda där. I berättelsen om bröllopet i Kana förstår vi att Maria,
hans mor, vet vilka speciella gåvor, som han har, när hon säger till tjänarna ”gör
bara som han säger”.
Jesus frågar människorna som han möter ”Vad kan jag göra för dig?” Han
erbjuder, tvingar sig inte på någon. Valet, önskan är vår egen.
Jesus undervisar sina lärjungar och människor som han möter om hur Gud vill att
vi ska leva. Gör gott mot varandra, dela med dig, och om någon slår dig på ena
kinden så vänd den andra till. Tillrättavisa varandra, men förlåt i oändlighet. Var
varandras tjänare. Allt vad du vill att andra ska göra för dig, det ska du göra för
dem. Det är ett budskap, som helt igenom präglas av kärlek och godhet.
Gud kom till jorden och blev människa. För vår skull skedde det. Glädjebudet om
Guds stora kärlek bär ända in i vår tid. Gud finns hos oss också idag.
forts. nästa sida

Det hände sig vid den tiden… Kanske kommer vi att säga så om ett par år …att
regeringen bara lät oss träffa de, som vi bor tillsammans med. För många är detta
en svår och prövosam tid. Nu behöver vi verkligen budskapet om ljuset, som
lyser i mörkret och om hopp om bättre tider.
Vi behöver verkligen använda våra möjligheter till kontakt med varandra, mötet
utomhus, samtalet via telefon. Vi behöver bära hoppet tillsammans. Gud är med
oss och ger oss kraften att komma igenom också denna prövningen.
Det händer sig vid DENNA TIDEN – Gud kommer till oss!
Därför får vi önska varandra
en God Jul och ett Gott Nytt År!
Ulf Sveningson, Pastor i Vallakyrkan

Coronatid. Vi vill mötas!
Men just nu är det svårt att planera för verksamheten framöver. Vi har bestämt att
ha vår verksamhet nedstängd till och med den 10 januari. Efter det så får vi se
vad som hänt och vilka rekommendationer som gäller.
Idag planerar vi för verksamhet från och med den 11 januari, väl medvetna om
osäkerheten, som finns och att vi kan bli tvungna att skjuta upp detta.
Följ informationen, som finns i predikoturerna, på hemsidan vallakyrkan.com
och anslagstavlan vid Vallakyrkan.
Vi sänder gudstjänster via vår hemsida varje söndag och även hälsningar på
julafton och nyårsafton.

T.o.m. den 10 januari sker endast webbgudstjänster.
Alla inspelade gudstjänster finns att lyssna till på hemsidan
vallakyrkan.com

I nuläget planeras för samlingar och gudstjänster i
Vallakyrkan fr.o.m. den 12 januari 2021.

DECEMBER
Sönd 13/12 Tredje advent Webbgudstjänst. Ulf Sveningson.
Sång Gun-Britt Finnström.
Grupp 1
Sönd 20/12 Fjärde advent Webbgudstjänst. Ulf Sveningson.
Sång Lena Karlsson och Maria Olsson.
Grupp 2
Tors 24/12 Julhälsning på webben.
Sönd 27/12 Webbgudstjänst. Ulf Sveningson.
Sång Gert Fredriksson.
Grupp 3
Torsd 31/12 Nyårsafton Nyårsbön på webben.

JANUARI
Sönd 3/1 Webbgudstänst. Ulf Sveningson.
Sönd 10/1 Webbgudstjänst. Ulf Sveningson.

Grupp 4
Grupp 5

Tänk på Vallakyrkans ekonomi
Verksamhet, anställda och fastighet kostar. Vallakyrkan finansieras med frivilliga
gåvor. Många har vecko- eller månadsöverföring och det är bra. Andra brukar ge
sin gåva i samband med gudstjänsterna. Nu är det extra viktigt med varje gåva.
Vår kassör har märkt en viss minskning av bidragen den senaste tiden, när vi inte
kan mötas i kyrkan. Det kan vi ändra på.
Tillsammans tar vi ansvar för Vallakyrkan och tror att det är viktigt att kyrkan
finns och kan spegla Guds kärlek och sprida hopp och värme i en svår tid.
Du kan ge ditt bidrag till Vallakyrkan
via Swish 123 228 94 03 eller bankgiro 519 – 4493.

Walk and Talk tisdagar kl 9.30 Promenad och kl. 10 – 12 CaféGemenskap
Varje tisdag förmiddag fr.o.m. den 12/1
Stickcafé onsdagar kl. 16.00 med start den 27/1 därefter onsdagarna 10/2,
24/2 samt den 10/3.
Snickerboa i samband med stickcaféet, onsdagar kl. 16.00.
Kontakt Finn Hansen.
Vallaträffen onsdagar kl. 14 – 16 med program, andakt, servering,
gemenskap och samtal.
3 februari Programmet ej klart i skrivande stund
3 mars Programmet ej klart i skrivande stund.
Andrum. En stund i stillhet och bön söndagar kl. 9.30 innan gudstjänsten.
Refill den 13 februari samt den 6 mars. Kravlösa lördagskvällar för stillhet,
återhämtning och påfyllnad. Samlingarna börjar kl. 18.00 och håller på ca 45
minuter.
Kören Laudate övar onsdagar kl. 19.00 med början den 20/1. Årsmöte.
Körledare Bo Borslehag och Karin Ågren.
Expeditionstid: Onsdagar kl. 17.30 – 18.30.
Kontakta pastor och kom överens om en tid. Tel. 0707- 508775
Församlingsstyrelsen sammanträder: 15/12, 12/1, kl. 18.00 i Vallakyrkan.

För barn och ungdomar i Vallakykan VKU

Scout torsdagar 17.30 – 19.00 För Dig mellan 7 och 12 år.
Startar igen den 21 januari
Ingen scoutsamling 25 februari, sportlov.
Kontaktperson Torbjörn Sandell. Tel. 076 7715122
Ring eller skicka sms till Torbjörn så får du mer info.

forts.

JANUARI

Sönd 17/1 9.30 Andrum 10.00 Gudstjänst. Ulf Sveningson.
Grupp 6
Tisd 19/1 18.30 Tisdagsträffen. ”Sånger, som värmer i vinterkvällen.”
med Anders Thunberg, Tina Hagberg och Jan-Åke Ahlin.
Sönd 24/1 9.30 Andrum. 10.00 Gudstjänst.
Grupp 7
Sönd 31/1 9.30 Andrum. 10.00 Gudstjänst. Ulf Sveningson. Grupp 1

FEBRUARI
Sönd 7/2 9.30 Andrum. 10.00 Gudstjänst. Ulf Sveningson.
Lörd 13/2 18.00 Refill. Se mer info i Bladet.
Sönd 14/2 9.30 Andrum. 10.00 Gudstjänst. Ulf Sveningson.
Tisd 16/2 18.30 Tisdagsträffen.
Sönd 21/2 9.30 Andrum. 10.00 Gudstjänst. Ulf Sveningson.
Sönd 28/2 9.30 Andrum. 10.00 Gudstjänst.

Grupp 2
Grupp 3
Grupp 4
Grupp 5

MARS
Lörd 6/3 18.00 Refill. Se mer info i Bladet.
Sönd 7/3 9.30 Andrum. 10.00 Gudstjänst. Ulf Sveningson. Grupp 6
Fred 12/3 18.00 VKU:s årsmöte.
Lörd 13/3 14.00 Församlingens årsmöte.
Sönd 14/3 9.30 Andrum. 10.00 Gudstjänst. Årshögtid. Ulf Sveningson.
Grupp 7

P.S. Du kan också läsa församlingsbladet på Vallakyrkans hemsida vallakyrkan.com
Med reservation för ändringar i programmet se predikoturer och/eller hemsida.
Presstop den 1/3. Kontakta mig, Gun Hävert, om Du har något, som Du tycker ska vara med
i församlingsbladet.

Här kan Du ta del av predikotexterna fr.o.m. 13 december
t.o.m. den 21 mars 2020,om Du vill förbereda Dig inför
söndagarnas gudstjänster.
13/12 Ev text Matt 11:2-11 Bana väg för Herren
20/12 Luk 1:46-55 Jesu moder
27/12 Luk 2:1-20 och Matt 2:13-23 Jesu födelse
3/1 Luk 2:42-52 Guds hus
10/1 Apg 18:24-19:6 Jesu dop
17/1 Joh 2:1-11 Livets källa
24/1 Ev text Matt 8:5-13 Jesus skapar tro
31/1 Matt 20:1-16 Nåd och tjänst
7/2 1:a Johannesbrevet 1:5-7 Kyndelsmässodagen
14/2 1:a Korinthierbrevet 13:1-13 Kärlekens väg
21/2 Matt 4:1-11 Prövningens stund
28/2 Ev text Matt 15:21-28 Den kämpande tron
7/3 Efesierbrevet 5:1-9 Kampen mot ondskan
14/3 Joh 6:1-15 Livets bröd
21/3 Luk 1:26-38 Guds mäktiga verk

Ljushälsning
Ljuset lyser i mörkret och
mörkret har inte övervunnit det.
Hoppet som bär, tron som bär, Jesus som bär. Ja, det finns många sätt att uttrycka
det helt makalösa. Jag formulerar det gärna som tron som bär. Tron som alltid
finns inom mig. För mig är det så. Även om jag tappar hoppet så finns det ändå
en liten gnutta tro, en tro på att det kanske, kanske ändå…
Och just nu är det hoppet viktigare än någonsin annars. Jag är ändå lyckligt
lottad. Jag har ännu inte blivit sjuk i viruset, som florerar. Inte heller har min
familj drabbats. Jag har ett jobb att gå till och jag har möjlighet att till stor del
jobba hemifrån. Jag är inte i riskgrupp. Jag kan fortfarande handla själv, även om
jag försöker undvika tidpunkter, när det är mycket folk och gärna i affärer med
mycket rymd. Jag bor inte ensam, har någon att prata med varje dag och jag
använder tekniken till att prata med barn och kan följa barnbarnets utveckling via
Skype.
Men ändå… är livet tråkigt just nu. Inte konstigt att inte bara jag satte upp alla
tänkbara ljusslingor redan i början av november. Vi måste tillåta oss lite extra ett
år som i år. Vi måste vara extra snälla mot varandra och vi måste vara extra noga
med att hålla kontakt med alla dem som inte har det lika väl förspänt med vänner
och släkt.
Och vi måste hjälpas åt att komma ihåg hoppet – tron – som bär. Låt oss hjälpa
varandra att hitta och hålla kvar ljuset som bär. Ända tills mörkret runt omkring
försvunnit och det blir ljust som dagen igen.
Anna-Lena Sandell, ordförande

TILL FÖRSAMLINGEN
INTERNATIONELL INSAMLING 2020–2021
Som kyrka är vi kallade att dela evangeliet ”till jordens yttersta gräns”.
Både i handling och i ord.
Den gränsen kan gå hos urfolken i norra Ryssland, vid byar i Thailands
regnskogar, vid en skola högt upp i Anderna eller precis där du befinner
dig.
Till jordens yttersta gräns förkunnar vi ett evangelium som befriar, räddar
och upprättar tillsammans med våra samarbetskyrkor. Det är vad vår
internationella mission handlar om.
Ditt bidrag gör skillnad, varje gåva spelar roll. Tack för det! Tillsammans
kan vi sprida hopp och evangelium i världen. Till jordens yttersta gräns.
I flera länder är våra missionärer inblandade i detta spännande arbete.
Du kan också vara med. Bland annat genom att ge till vår internationella
insamling. Varje bidrag är viktigt! Så att vi kan fortsätta ge människor
möjligheter att skapa sig en framtid och sprida hoppets evangelium.
Vill Du veta mer se equmeniakyrkan.se
Du kan ge din gåva via
Vallakyrkans
Pg 36 61 80-8 eller via
Vallakyrkans
Bg 519-4493 eller
Vallakyrkans swish-konto
nr 123 228 94 03
Skriv Equmeniakyrkans
Internationella arbete på
din insättning eller EIA.

Equmeniakyrkans kyrkokonferens 2020
Årets kyrkokonferens skulle hållits i Malmö i
Kristihimmelsfärdshelgen. Eftersom pandemin slog till i
vintras och inte på något sätt var över i maj, sköts
konferensen fram och planerades istället att hållas i Stockholm i september. När
det visade sig inte heller fungera p.g.a. pandemin beslöts istället att konferensen
skulle bli helt digital. Och så blev det.
Istället för en helg pågick konferensen en dryg vecka. Varje dag fick ombuden
logga in på nätet och delta i diskussioner kring de olika beslutsförslagen och
också rösta i de olika frågorna. Vartefter diskussionerna pågick skrev presidiet
om beslutsförslagen så att det så långt möjligt skulle kunna bli konsensusbeslut.
Det fungerade alldeles utmärkt. Upplevelsen är att ombuden blev betydligt mer
delaktiga i konferensen än vad som vanligt är vid storsamlingar.
En hel del förarbete hade utförts av både kyrkoledning och kansli så att
det fanns många filmer med intervjuer och diskussioner kring de olika förslagen
framtagna. Det fanns också möjlighet via internet ta del av dagliga samlingar.
Två gudstjänster sändes via webben och vi i Vallakyrkan deltog i den ena via
storbildsskärm i kyrksalen i Vallakyrkan.
Efter kyrkokonferensen har en undersökning gjorts som visar att ombuden
överlag var mycket nöjda med formen för konferensen. Ombud för Vallakyrkan
var Torbjörn och Anna-Lena Sandell.
Beslut fattades i olika frågor. Framför allt beslutades att arbeta vidare med vissa
kyrkofrågor, såsom former för pastors- och diakonutbildningarna, former för
lokalpastorer mm.
Till kyrkoledare för de kommande fyra åren omvaldes Lasse Svensson.
Som biträdande kyrkoledare valdes Karin Wiborn och Joakim Hagerius. Också
de för en period om fyra år.
Anna-Lena Sandell, ordförande

Så vad det då dags att hala flaggan och ta farväl av sommarhemmet/fritidsgården
Kvarnberg efter en minnenas eftermiddag lördagen den 3 oktober 2020.
Bo Hävert och Torbjörn Sandell fick förtroendet.
Eftermiddagen inleddes med att Gun Hävert gjorde en tillbakablick på de 81 åren
som Kvarnberg varit i församlingens ägo. Ordet lämnades fritt och många
minnen berättades från åren som gått. Pastor Ulf Sveningson ledde en ceremoni,
där Kvarnberg togs ur bruk som gudstjänstlokal.
Coronarestriktionerna följdes till punkt och pricka. Max 50 pers och utomhus.
Vädret var kyligt och alla var välklädda. Det medhavda em-kaffet smakade gott
och gemenskapen var god.
Med tacksamhet mindes vi alla åren och med ett visst mått av vemod skildes vi
åt.

Två veckor senare var det dags för försäljning/loppis av gårdens inventarier och
utemöbler. En välorganiserad och väl genomtänkt försäljning, som fram t.o.m.
november har inbringat 18 500 kr.
Gun Hävert

Du kan läsa tillbakablicken på de 81 åren och se bilderna från den 3/10 på
Vallakyrkans hemsida under
historik.

Vallakyrkan & VKU

Herrgårdsgatan 4
693 31 Degerfors

Pastor och föreståndare:
Ulf Sveningson 0707-508775
Exp.tid: onsdagar 17.30-18.30
Kontakta pastor och kom överens om
en tid.

Gåvor till församlingen samt
Minnesgåvor:
Pg 36 61 80-8
Bg 519-4493
Församlingens Swish-kontonr:
123 228 94 03

Församlingens ordförande:
Anna-Lena Sandell 0708-738732
E-post: annsan469@gmail.com

Kassör:
Thomas Forsling 070-5863258
E-post:
ekonomi@vallakyrkan.com
Lokalbokningar:
Sigrid Hurtig 073-2299733

Hemsida:
www.vallakyrkan.com
E-post:
vallapastor.ulf@gmail.com
info@vallakyrkan.com

