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Kära vän! 
Med denna julhälsning vill vi önska dig en riktigt god och välsignad julhelg och säga ett stort tack 
för året som gått. Vi har upplevt ett spännande år, men Gud är trofast och vi kan vara trygga!

Men ängeln sade: ”Var inte rädda! Jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket: I dag har en Frälsare fötts åt 
er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er: Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och 
ligger i en krubba.” Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud: ”Ära åt 
Gud i höjden, och frid på jorden bland människor som han älskar.” Lukasevangeliet 2:10-14

Vilket annorlunda år det blivit men ändå på många sätt ett välsignat år. Från en fin och välplanerad start 
på året in i en tid full av överraskningar och restriktioner med begränsningar, på ett sätt som vi i vår ge-
neration inte tidigare upplevt. Vi har fått lära oss innebörden av nya ord som flockimmunitet, social dis-
tansering – men även lärt oss förstå hur mycket gemenskap och närhet betyder.  I tider som dessa prövas 
våra värderingar och det vi håller kärt. Kanske är detta en prövotid för att vi ska vara förberedda på att vi 
närmar oss den tid bibeln talar om då Jesus kommer tillbaka. Då inte som ett barn i ett stall, utan som den 
regerande konungen. Vilken dag det ska bli, låt oss var redo!  

Trofast är han som kallar er, han ska också utföra sitt verk. Första Tessalonikebrever 5:24

Vi är så tacksamma då vi ser Guds trofasthet genom året. Vi har tagit nya trossteg med att anställa Elia 
Källner på deltid, flyttat upp kyrkans verksamhet till Nya Parken. Broskolan har under hösten tagit över 
lokalerna på Bro gatan så att skolan kan växa. Herdeteamet har utökats med Elia och sedan har även 
Carl-Joel Nordberg och Debora Ingman, som båda gått pastorsutbildning och jobbar volontärt, anslutit. 

Under hösterminen har vi fått hälsa ett tiotal nya medlemmar välkomna, samt haft tre doptillfällen. 
Trots restriktionerna har vi lyckats träffas och haft gudstjänster och barnkyrka under hösten förutom 
online sändningarna. Söndagen den 20/12 gör vi ett Julspecialprogram online med återblickar från året. 
Även Julefrid blir online på julafton kl 12. Låt oss tacka Herren för hans trofasthet!  

Ekonomi: Då pandemin slog till så upplevde vi hur Herren uppmanade oss att vara frimodiga med att tala 
om välsignelsen av att ge tionde och offer. Oberoende vilken tid vi möter så står Guds löften fast.  Stort 
tack för din trofasthet och för Guds nåd genom året! Vi har kunnat betala alla våra räkningar och löner 
samt alla missions- och biståndsåtaganden under året. Stort tack för tionde och gåvor!

Nya Parken: Just nu pågår slutfasen av första ettappen av ombyggnaderna. Ett nytt golv i olika etagen har 
byggts. Väggar har kommit upp för att avgränsa auditorium och rum för barnen. Nu väntar nästa fas med 
mattor, dörrar samt café. Till detta behövs ekonomiska mirakler och vi får vara med! Låt oss så i en säd för 
framtiden. Märk din gåva: Nya Parken. Swish 123 363 42 76 eller BG 357-1841.  
Stort tack till alla som hjälpt till!

Åter en gång vill vi tacka för året som gått och  
önskar er alla en riktigt god jul och välsignat 2021!

Pastor Thomas och Maria med hela herdeteamet  

Det bästa ligger framför!

Julhälsning 2020

Vårt år: http://svedjeholmskyrkan.se/tillbakablick
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