
Aktuellt i Valsätrakyrkan  
December 

Sön 2 kl 10 Adventsgudstjänst
Andreas Möller, Ulrika Bergstrand
Sång av kören Rediviva.

Tor 6 kl 19 International prayer and worship

Lör 8 kl 12-18 Spinnträff i Ladan
Några timmars kravlös gemenskap.
Ta med spinnrock, handarbete eller bara var dig själv.

         kl 14-17  Julbasar!
Lotterier, försäljning, fika och mycket mer. 

Sön 9 kl 10 Gudstjänst med nattvard och söndagsskolans julfest 
Andreas Möller, söndagsskolan

Sön 16 kl 10 Gudstjänst
Ulf Bergström, Ulrika Bergstrand

Tor 20 kl 19 Kvällsandakt
En enkel andakt med nattvard mitt i veckan.

Sön 23 kl 10 Gudstjänst
Andreas Möller, Lisa Linnarsson

Julafton kl 10 Julfika för hela familjen
kl 11 Samling kring julkrubban
kl 23 Julnattsgudstjänst med julevangeliet, sång och julstämning 

Sön 30 kl 10 Gudstjänst
Andreas Möller

Januari  

Lör 5 kl 15 Julfest!
Lekar och god samvaro för hela familjen. 
Gröt, skinka och smörgås till självkostnadspris. Ta med 
överblivet julgodis till knytkalas! Anmälan senast 3/1.

Sön 6 kl 10 Gudstjänst
Andreas Möller

kl 17 Öppen bön- och samtalsgrupp

Lör 12 kl 12-18 Spinnträff i Ladan
Några timmars kravlös gemenskap.
Ta med spinnrock, handarbete eller bara var dig själv.

Sön 13 kl 10 Gudstjänst med nattvard
Andreas Möller

Tor 17 kl 11 Bön i kyrksalen (ekumeniska böneveckan) 

Sön 20 kl 10 Gudstjänst med alla åldrar
Olof Edsinger/Bibeläventyret

kl 17 Öppen bön- och samtalsgrupp
kl 18 Ekumenisk gudstjänst i Korskyrkan

(ekumeniska böneveckan)

Mån 21 kl 19 Gospelprojekt, övning 1

Tor 24 kl 11 Bön i kyrksalen (ekumeniska böneveckan) 

Lör 26 kl 18 Gemenskapskväll med pizzaknytkalas

Sön 27 kl 10 Gudstjänst
Cristina Grenholm, Andreas Möller

Tor 31 kl 11 Andakt på Bernadottehemmet

Händer i februari  
Sön 3 kl 10 Gudstjänst

Andreas Möller
kl 17 Öppen bön- och samtalsgrupp

Mån 4 kl 19 Gospelprojekt, övning 2

Sön 10 kl 10 Gudstjänst
Andreas Möller
Sång av gospelprojektet
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Återkommande i veckorna: 
Varje söndag Kyrkkaffe efter gudstjänsten
Varje torsdag 10.00 Torsdagskaffe
Tisdagar jämna veckor 10.00 Bibelstudium (startar 8/1)
Fredagar 14.00 i Missionskyrkan RPG, se särskilt program. Scouter, 
tonårsverksamhet med mera enligt schema. 
Studie- och kulturverksamhet anordnas i samarbete med studieförbundet Bilda. 

Ur det minsta av fröer kan e& stort 
träd få växa fram. Jesus talar om 
himmelriket, och använder 
senapsfröet som metafor. Nu skulle 
möjligen en biolog invända a& det 
fak@skt finns mindre frön än senap, 
och a& även om senapsbusken kan 
bli stor kanske vi inte rik@gt skulle 
kalla det e& träd. Som med de 
flesta metaforer kan man ta isär 
och peka på svagheter i detaljerna, men om man backar ut lite och ser helheten 
växer en sanning fram. För livets under ser ju ut just så - ur de minsta av 
beståndsdelar kan rik@gt stora saker växa fram. 

15-åriga Greta Thunberg sa&e sig med sin skylt på tro&oaren utanför riksdagen 
och deklarerade a& hon tänkte si&a där varje fredag @lls vuxenvärlden gör 
något åt klimaKörändringarna som hotar hennes - och vår - fram@d. Och i 
början var det nog inte många som tog särskilt mycket no@s om henne. Men ur 
en sådan @ll synes liten handling, och en sådan @ll synes liten människa, fick 
något stort växa fram. Inte många såg framför sig a& Greta några månader 
senare skulle si&a bredvid FN:s generalsekreterare, hålla tal inför FN:s 
klimatkonferens och inspirera människor över hela världen a& också dom kräva 
förändring. 

Ur de minsta och enklaste sammanhang kan det verkligt stora födas. Det är 
advents- och jul@dens centrala budskap. Bortom julstress, julmat som bränns 
vid och julklappar som vi panikköpt finns det enkla budskapet om världens 
frälsare som kommer @ll oss under de allra enklaste av former. I e& stall, på en 
bädd av halm, fick himmelriket födas in i vår värld. Den kraS @ll förändring och 
förnyelse som vår värld så innerligt behöver! 

Pastor Andreas
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