Aktuellt i Valsätrakyrkan

Januari

December

Sön 5 kl 10

Sön 1 kl 10

Adventsgudstjänst
Andreas Möller
Sång av kören Rediviva

Tor 5 kl 11

Andakt på Bernadottehemmet (Gottsunda församling)

Lör 7 kl 14-17 Julbasar!
Lotterier, försäljning, fika och mycket mer.
Sön 8 kl 10

Gudstjänst med nattvard
Andreas Möller

Lör 14 kl 12-18 Spinnträff i Ladan - Några timmars kravlös gemenskap.
Ta med spinnrock, handarbete eller bara var dig själv.
Sön 15 kl 10

Gudstjänst
Lena Bergström, Magnus Hurtig
Söndagsskolans julavslutning

Tor 19 kl 19

Kvällsandakt
En enkel andakt med nattvard mitt i veckan.

Sön 22 kl 10

Gudstjänst
Andreas Möller

Tis 24 kl 10

Julfika för hela familjen

kl 11

Samling kring julkrubban
Kollekt till Alsike kloster

kl 23

Julnattsgudstjänst
”Det är en ros utsprungen”
Julevangeliet, sång och julstämning
Insamling till Sjukhuskyrkan

Sön 29 kl 10

Gudstjänst
Andreas Möller

Gudstjänst
Andreas Möller

Mån 6 kl 15-18 Julfest!
Gröt, skinka och god gemenskap. Julgodisknytkalas.
Tor 9 kl 11

Andakt på Bernadottehemmet (Valsätrakyrkan)

Lör 11 kl 12-18 Spinnträff i Ladan - Några timmars kravlös gemenskap.
Ta med spinnrock, handarbete eller bara var dig själv.
Sön 12 kl 10

Gudstjänst
Andreas Möller

Sön 19 kl 10

Gudstjänst

kl 18

Ekumenisk gudstjänst i ekumeniska böneveckan.
Plats meddelas senare. Arr: Uppsala Kristna Råd

Tor 23 kl 11

Bön i kyrksalen (ekumeniska böneveckan)

Sön 26 kl 10

Gudstjänst
Arne Fritzson, Andreas Möller
Efter kaffet bjuder förbundet Kristen humanism i
Uppland in till föredrag och årsmöte.

Tor 30 kl 19

Kvällsandakt
En enkel andakt med nattvard mitt i veckan.

Fredag 31/1 - söndag 2/2:
Evangelisthelg med Marcus Olsson,
gatupastor och evangelist i
Equmeniakyrkan.
Fre 31 kl 19

Ungdomsgudstjänst
Marcus Olsson

Det händer i februari
Lör 1 kl 11
kl 19

Brunchsamling med Marcus Olsson
Kvällsgudstjänst med glasscafé
Marcus Olsson

Sön 2 kl 10

Gudstjänst
Marcus Olsson

Tor 6

Andakt på Bernadottehemmet (Gottsunda församling)

kl 11

Sön 9 kl 10

Det susar genom livets strid
en ﬂäkt av himmelrikets frid…

Gudstjänst med nattvard
Andreas Möller

Återkommande i veckorna:
Varje söndag
Varje torsdag 10.00
Tisdagar jämna veckor 10.00

Kyrkkaffe efter gudstjänsten
Torsdagskaffe
Bibelstudium

Fredagar 14.00 i Missionskyrkan RPG, se särskilt program. Scouter,
tonårsverksamhet med mera enligt schema.
Studie- och kulturverksamhet anordnas i samarbete med studieförbundet Bilda.
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Så lyder de inledande raderna ur
en av de psalmer vi brukar sjunga
i advents;d. Så vik;ga ord i dessa
;der som inte bara präglas av
s;llhet och frid, utan kanske
också av en ;lltagande stress
inför julhelgen. Allt som ska
ordnas - julmat, julklappar,
julgardiner som ska säCas upp
och julgran som ska införskaﬀas,
kläs och helst förmås aC inte barra före julaEon - kan verkligen kännas som en
”livets strid” ibland.
Och ändå… miC i allt ﬁnns friden där, som en underliggande ton som bara
väntar på aC få bryta igenom. Om vi bara stannar upp eC ögonblick, kan vi
öppna oss för tanken på vad allt egentligen handlar om - eC barn som föds
bland djuren i eC stall med stampat jordgolv. Eller om man så vill: Gud som blir
människa i det enklaste av sammanhang, bland de faLgaste av faLga. Utan
skyddsnät kommer han ;ll oss och blir en av oss för aC dela vår verklighet, våra
svårigheter och våra glädjeämnen. Hela våra liv!
Det enda vi behöver göra är aC stanna upp och lyssna eEer den där tonen från
himlen, och låta den fylla oss. Den har all;d funnits där, och kommer all;d
ﬁnnas där. Inte bara så här i advents;d, utan året om. Men den ljuder som allra
starkast i de stunder vi behöver den som mest. Om den ;den är just nu för dig,
så ﬁnns den där just nu!
O mänsklighet, ställ dörrn på glänt
- det är advent, det är advent!
Pastor Andreas

