Månadsbrevet
December/Januari
Tänka sig vänner. Nu är vi här… adventstider,
snart är det jul, sedan ett helt sprillans nytt år!
Vad är det som händer? Det går så fort. När jag skriver
detta så har vi redan fått smaka på julen i vår församling
genom en stämningsfull och härlig 1:a adventsgudstjänst
och en julmarknad. Det är inte dåligt det. Vi är igång!
Advent är mörker och kyla, på jorden är krig och kallt
sjung jag i skolkören när jag gick på Sjöviks folkhögskola.
När vi kollar oss runt i världen kan vi kanske till och med
känna igen oss i detta. Oroligheter och våldsamheter
globalt och lokalt, pandemin som nu är inne på sin
fjärdevåg, fattigdom, förtryck, stress och press. Det kan
kännas så otroligt mörkt och kallt. Men ändå känns det
inte som att den här sångstrofen stämmer riktigt.
För advent är inte mörker och kyla i sig. De yttre
omständigheterna som finns runt omkring oss kan vara
det, men Advent det är något annat, något mer. Det är
väntan på Kristus! Advent är hopp och värme mitt i en
kall och frusen tid. När Jesus kom inridandandes på en
åsna så var det inte i en situation som var hoppfull och
varm. Nej det var i en förtryckande miljö som var
desperat längtande efter något annat, något mer. Mitt i
den mörka situationen så rider Jesus in med värme och
hopp. Mitt i den mörka situationen så föds ett litet barn
med värme och hopp. En åsneridande kung, ett litet barn,
som får oss 2000 år senare att fortsätta sjunga vårt
Hosianna!
Och mitt i den situation som vi befinner oss i idag, vart än
du är så hoppas jag att Advent, att julen, kan få vara det
hoppet, den värmen där du är. Kanske känner du mörker
och kyla i ditt liv mer än värme och hopp just för tillfället
då hoppas jag att Advent kan få vara något annat för dig.
För vi fortsätter inte att sjunga vårt Hosianna enbart för
att det är mysigt, nej vi sjunger det för att Jesus är
kommen i denna stund. Vi sjunger det för att det är hopp
och värme i detta underbara budskap. Vilket är helt
otroligt!
Och december och januari betyder en hel del samlingar
för oss som församling för att påminna oss om detta
hopp, denna värme. Vi har som sagt redan firat första
advent och haft vår efterlängtade julmarknad. Men vi ska
också få sjunga in julen tillsammans den fjärde advent, vi
ska få möta julens budskap vid krubban på julafton och
be in det nya året på Nyårsdagen. Sedan fortsätter vi det
nya året med ett förnyat hopp och en förnyad värme.
Detta blir bra vänner!
Så… Redan här och nu på något sätt kanske att jag kan
få önska er alla: God jul och Gott nytt år!
Gud välsigne er!
Kalle Hylén
Pastor i Bodakyrkan.

Nya restriktioner inför julens samlingar
Som ni alla säkert redan känner till så är Corona inte över, nej tyvärr
är det så att det ökar igen. Den fjärdevågen av smitta är här och det
leder också till ytterligare restriktioner och begränsningar för att
minska smittspridning i vårt samhälle. Vi i Bodakyrkan följer alla de
råd, rekommendationer och restriktioner som myndigheterna ger för
att bidra till minskad smittspridning.
Inför de kommande gudstjänster och samlingar har vi i församlingens
ledningsgrupp därför satt ett tak på 100 deltagare i våra offentliga
samlingar. Det innebär att vi inte kommer att släppa in fler än 100
deltagare på våra gudstjänster eller andra offentliga samlingar
(medverkande ej medräknade i dessa 100). Vi kommer dock inte att
ha några krav på vaccinbevis under våra gudstjänster.
Efter våra gudstjänster kommer vi inte heller att gå ner till
församlingsvåningen för kyrkfika som vi brukar. Däremot så är
gemenskapen och möjligheten att ses en väldigt viktig del av just
gudstjänsten. Därför kommer vi i stället att erbjuda ett enklare
glögg/kaffemingel utomhus runt våra eldkorgar för möjligheten att just
ses. Så klä er varmt för en mysig stund utomhus efter gudstjänsten!
Vi fortsätter att uppmana dig som har symptom på förkylning att du
stannar hemma, vaccinerad som ovaccinerad.
Kort och gott:
-Vi följer de rekommendationer och restriktioner som myndigheterna
ger.
-Våra gudstjänster och samlingar är begränsade till 100 deltagare
(medverkande ej inräknade).
-Vi har ej krav på vaccinbevis till våra gudstjänster.
-Kyrkfikat ersätts under en period med ett enklare kaffe/glöggmingel
utomhus, så klä dig varmt.
Vi gör vad vi kan för att bromsa smittan i samhället i stort och får
fortsätta att ses på de sätt vi kan. Fortsätt även att be för varandra
och visa omsorg för varandra i dessa juletider.
Vid frågor och funderingar kontakta antigen mig (Kalle Hylén) eller vår
ordförande Maria Oscarson
Församlingsledningen genom pastor Kalle Hylén.

December

Barn & Ungdom

v.49
Tors 9/12 – Julblommefest kl. 11.00
Sön 12/12 – Julfest med luciatåg kl. 15.00

Scouter:
Vi ses jämna veckor på onsdagar kl.18-19.30 för aktiviteter.
Scouterna tar jul & nyårs-uppehåll.
Ungdomsalpha
Samlingar för unga att få diskutera och samtala kring tro och olika
värderingar. Detta sker i samband med Gudstjänster jämna veckor.
Ungdomsalphan tar också jul/nyårsuppehåll.

v.50
Ons 15/12 – Scout kl. 18.00
Tors 16/12 – Bön och samtalsgemenskap kl. 10.00
Församlingens bönedag med Nattvardsandakt kl. 19.00

Sön 19/12 – Gudstjänst kl. 11.00. Fjärde advent. Vi sjunger
in julen tillsammans.
Kören deltar, blåset spelar, Hans Dahlgren predikar
v.51
Fre 24/12 - Julkrubba. Kl. 11.00. Kom och fira in julen
tillsammans!

Januari
v.52
Lör 1/1

Origo:
Tonårskvällar på fredagskvällar jämna veckor
mellan kl. 19-22. Vi samlas för lekar, olika
aktiviteter, skratt, fika och avslutar våran kväll
tillsammans med en andakt. Du är varm
välkommen med på detta om du är eller ska fylla
13 år detta året. Origo har sista träffen den 17/12
för lite julavslutning.
Denna grupp startar upp igen den 28 Januari, i
samband med BU´s Årsmöte - Årsmötet är för
alla åldrar.

- Nyårsbön med nattvard. Kl 16.00.

Föräldraledighet.
v.1
Sön 9/1

- Gudstjänst kl. 11.00

v.2
Ons 13/1 - Terminsstart scouterna kl.18.00.
Tors 14/1 - Bön och samtalsgemenskap kl. 10.00.
Sön 17/1 - Gudstjänst kl. 11.00.
Församlingens bönedag med Nattvardsandakt
kl. 19.00
v.3
Tors 20/1 - Bön och samtalsgemenskap kl. 10.00
Sön 23/1 - Gospelgudstjänst kl. 16.00 OBS tiden!
v.4
Ons 26/1
Tors 27/1
Fre 28/1
Sön 30/1

- Scout kl.18.00.
- Bön och samtalsgemenskap kl. 10.00.
- Terminsstart Origo kl.19.00,
- Gudstjänst kl. 11.00.

Nu har tiden kommit för vår pastor Kalle att vara hemma med Valde
och han kommer därför att vara föräldraledig from den 1 mars och
året 2022 ut.
Styrelsen har tillsammans med Kalle och funderat över en lösning för
församlingen under denna tid och vår tanke är att tillfråga Staffan
Oscarson att vara vakanspastor under tiden Kalle är borta. Tanken
är att Kalle även ska vara i tjänst på viss procent för att vi ska
bibehålla kontinuitet, vilket vi tänker kommer att innebära delaktighet
i ledningsarbetet och gudstjänstlivet. Staffan själv ställer sig positiv,
men naturligtvis hänger det även på att han får tjänstledigt.
Innan formella beslut fattas önskar styrelsen få synpunkter eller
frågor från församlingens medlemmar. Vi vill gärna att ni hör av er till
någon i styrelsen senast den 19 december, då eventuell
tjänstledighetsansökan behöver lämnas in innan årsskiftet.
Församlingsstyrelsen via Ordförande Maria Oscarsson

Kommande årsmöten 2022.

Varje torsdag klockan
10.00 – 12.00 ses
torsdagsgruppen i kyrkan.
En grupp för daglediga
som vill samtala om
bibeln och tron.
Varmt välkommen.
OBS JUL-UPPEHÅLL

Ett nytt år tar vid och då är det dags för nya årsmöten för att både
minnas året som varit och ta beslut och sätta riktningen för det nya
året som ligger framför. Årsmötet är det högst beslutande organet i
vår organisation och en viktig stund och fest för församlingen.
Årsmötet för församlingen kommer att äga rum torsdagen den 10
februari 2022 med start klockan 18.30. Så boka in detta datum i era
kalendrar så får vi sätta riktningen för 2022 tillsammans!

