
Bana väg för Herren
Och du, mitt barn, skall  kallas den 
Högstes profet,  ty du skall  gå före 
Herren och bana väg för honom. Så 
skall  hans folk få veta att frälsningen 
är här med förlåtelse för deras 
synder. (Sakarias profet ia om sin son 
Johannes) Luk 1:76-77

Advents- och jul t iden är från vår sida 
en väntans t id. Vad väntar vi  på? 
Många upplever att  mörkret är tungt 
och väntar på att  julens l jus ska lysa 
upp t i l lvaron, att  glädjens fest ska ge 
omväxl ing och uppmuntran i  den grå 
vardagen. Barnen väntar på julklappar 
och de vuxna ser fram emot den stund 
när al l t  är städat och fixat och man kan 
sätta sig ner i  lugn och ro och vi la, 
njuta av att  huset är rent och maten 
lagad. Vad annat kan man vänta på?!
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Från Guds sida är det en gåvornas 
t id: Gud ger Jesus t i l l  oss. Gud ger 
Jesus t i l l  oss varje dag. Men ofta är 
det så svår t för oss att  hi t ta Jesus 
bland al l t  det andra i  l ivet som omger 
oss. 

När Jesus skul le födas skickade Gud 
Johannes för att  bana väg för honom. 
Också då fanns det hinder i  vägen för 
att  människorna skul le se och tro på 
Jesus. Men Gud gjorde al l t  för att  röja 
undan hindren. Johannes mor 
El isabet var ofruktsam, men fick 
genom ett  under föda ett  barn. 
Johannes far trodde inte att  det 
kunde ske, så han blev stum ända 
t i l ls Johannes föddes och han gav det 
namn åt sonen som Gud hade befal l t  
honom. Sedan fick Johannes 
förbereda folket på att  en Frälsare 
skul le komma t i l l  dem – med 
för låtelse för deras synder. Det är 
den största gåva vi  någonsin kan få.

Vi lka hinder behöver du röja undan 
för att  Jesus ska få plats i  di t t  
julfirande? Vi lka hinder kan du röja 
undan för att  dina släkt ingar och 
vänner ska få syn på Jesus och tro på 
honom? 

Med önskan om en glad advents- och 
jul t id t i l lsammans med Jesus!

Monica Lundgren

Största inkomster och utgif ter under jan-sept 
2019-2021. Bor tfal let  av kol lekter har 
kompenserats med mera gåvor per bank. De 
stora reparat ionerna med rör och fönster 
belastar församlingen nu.

Din gåva t i l l  församlingen är al l t id välkommen! 

Gud välsigne en glad givare!

Gilla vår FB-sida:
Betlehemskyrkan – Grankulla svenska metodistförsamling
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FÖRSAMLINGSKONFERENS
Vårens församlingskonferens hål ls 
t isdagen den 22 mars kl .  18.

ÅRSKONFERENS 2022
Vår församling har glädjen att  vara värd 
för Metodistkyrkans årskonferens 
22-25.9.2022. Be för att  planeringen 
ska bl i  meningsful l  och enl igt Guds 
vi l ja.  Om du vi l l  vara med och arbeta 
för årskonferensen, ta kontakt med 
kansl iet!

KANSLIET
Kansl iet är öppet fram t i l l  den 20.12 
måndagar kl .  11-13. Vi öppnar igen 
efter jul t iden den 10 januari .  
Telefonl injen är al l t id öppen, tel .  
045  137 8492.
Pastor Monica är i  regel ledig onsdag-
fredag. 

STORT TACK
t i l l  al la som på ol ika sätt  har arbetat i  
församlingen under året! Det behövs 
mångas insatser för att  en församling 
ska fungera. 

Må glädje och välsignelse föl ja i  
fotspåren hos dem som t jänar Gud! 
 

BASAR
Tradit ionel l  julbasar ordnas lördagen 
den 4 december kl .  12-14. Vi serverar 
köttsoppa och kaffe, har försäl jning av 
bakverk och matvaror och lotter ier av 
ol ika slag. Tisdagen den 30 november 
från kl .  10 t i l lverkar vi  kransar.

JULKONSERT
Wegelius Kammarstråkar med Emma 
Raunio som sol ist  har julkonser t i  vår 
kyrka fredagen den 10 december kl .  
18 och 20. Våra käraste julsånger i  
nyarrangemang. Inträde.

CASATRÄFFEN
Lucia besöker Casaträffen den 20 
december. Träffen börjar kl .  14 och 
Lucia kommer ca kl .  15.  Detta är den 
sista träffen före jul  och vi  börjar igen 
på vår terminen den 10 januari ,  då 
Catherine Granlund besöker oss.

BIBELSITS
Ta vara på möjl igheten att  studera 
bibeln, samtala och be under Monica 
Wiiks ledning. Guds ord är det svärd 
som vi använder i  kampen mot 
mörkrets makter.  Det är vikt igt att  v i  
känner Guds ord så att  v i  inte bl i r  
nerslagna.

BÖNEGRUPPEN
Bönegruppen träffas sista gången före 
jul  den 13 december och har si t t  första 
möte efter jul  den 10 januari  k l .  10.15.

PROGRAM DECEMBER-JANUARI 2022

PROGRAMAKTUELLT

Julafton den 24 december 
Julbön kl .  14. Monica Lundgren, El len 
Hoang.
Julbön kl .  16. Monica Lundgren, Eivor 
Norrbäck.

Juldagen den 25 december kl.  8
Julotta, Monica Lundgren, Eivor 
Norrbäck. Julkaffe.

Söndagen den 2 januari kl.  11
Gudstjänst.  Hans Växby, Monica Wiik,  
Eivor Norrbäck.

Söndagen den 9 januari kl.  11
Gudstjänst med nattvard. Monica 
Lundgren.

Torsdagen den 13 januari kl.  19
Bibelsi ts under ledning av Monica Wiik.

Söndagen den 16 januari kl.  12
Lunch med andakt.  Monica Lundgren.

Söndagen den 23 januari kl.  11
Gudstjänst.  Monica Lundgren. 
Söndagsskola.

Söndagen den 30 januari kl.  11
Musikgudstjänst.  Taborkören från Ingå 
spelar och sjunger.

 

Söndagen den 28 november – Första 
advent kl.  11
Musikgudstjänst med Bo Ekman och 
Eivor Norrbäck. Andakt:  Monica 
Lundgren

Lördagen den 4 december kl.  12-14
BASAR

Söndagen den 5 december kl.  11
Gudstjänst.  Oskar Sjöberg predikar. 
Söndagsskola.

Onsdagen den 8 december kl.  19
Bibelsi ts under ledning av Monica 
Wiik.

Fredagen den 10 december kl.  18 
och 20
JULKONSERT med Wegel ius 
Kammarstråkar och Emma Raunio som 
sol ist .  Inträde.

Söndagen den 12 december kl.  11
Gudstjänst med nattvard. Monica 
Lundgren.

Söndagen den 19 december kl.  12 
(obs tiden!)
Lunch med julgröt.  Andakt:  Monica 
Lundgren.STORT TACK!


