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Barndomens jular har för alltid etsat sig fast i mitt 

minne och varje år försöker jag jaga fatt på den där 

känslan som mitt inre barn burit på genom livet. Det 

blir aldrig riktigt lika magiskt och känslofyllt. För år 

har lagts till år, arbete och familj har bidragit till mitt 

vuxenblivande och i den utvecklingen finns det inte 

alltid plats för den där barnsliga längtan eller 

känslan av att någon annan har kontrollen över mitt 

liv… Men en gång om året så kan jag förnimma allt 

det där extra starkt. Det är när jag, med varsam hand, 

ställer upp den handgjorda änglakören i mitt hem. 

Där finns änglakören med sina notblad, där finns 

flygeln och änglar med cymbalerna eller trumpet 

och varenda en av dem bär på skavanker, armarna är 

limmade och något instrument har målats på med 

bättringsfärg. Tidens gång har naggat dem alla i 

kanten och ändå är de så oerhört vackra! 

Det får mig att tänka på miraklet i Betlehem för 

drygt två tusen år sedan. För bortom alla julstress, 

alla utgifter och höga förväntningar finns något 

mycket viktigare. Där finns ett hopp, ett ljus och en 

sådan glädje. I ett stall, som på alla sätt var pittoreskt 

och knappast en idealisk plats att föda sitt första barn 

på, så sker miraklet. Det där lilla oskyldiga barnet 

kommer att bli vårt ljus i mörkret och allas vår 

räddning. Gud blir människa. Ett litet barn, i ett 

enkelt stall.  

 

”Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På 

hans axlar vilar herradömet, och hans namn är: 

Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, 

Fridsfurste.”   

 

Det var änglarna som kom med det glada budskapet 

om att detta barn var fött, till de enkla herdarna ute 

på fältet, Men ängeln sade till dem: "Var inte rädda. 

Jag bär bud till er om en stor glädje, en 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 skall finna ett nyfött barn som är lindat och 

ligger i en krubba." Och plötsligt var där tillsamm-

ans med ängeln en stor himmelsk här som prisade 

Gud: "Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem 

han har utvalt."  Och jag tänker att det måste ha låtit 

himmelskt och gudalikt när hären av änglar prisade 

Gud. Vi har alla en möjlighet att vara en del av det 

ljus som tändes den där natten för mycket länge 

sedan. Det kan vi göra genom att hålla julnattens 

händelse i fokus och inte gå vilse i den kommersiella 

julen som trycker på utifrån. Evangeliet är inte en 

saga, det är allas vår verklighet och något att förhålla 

sig till. Att hålla fast i.  

Ljus och frid önskar jag Er alla.  

Malin 

 

JULENS LJUS 



 

 

 

 

 

 

 

 

  JUL 
Min familj när jag var i 8-årsåldern bestod av mor, far, jag 

själv och min två år äldre bror Rune. 

Här är några minnen från min barndoms jul. 

Första advent hängdes adventsstjärnan upp i fönstret. Så 

gick alla ut och såg på julskyltningen i alla affärerna på 

kvällen. Det var fint skall ni veta. Så satte förberedelserna 

för julen igång. Det skulle bakas bl a limpor och städas. 

Julmat som julkorv och julskinka skaffades. Julosten 

ostade vi själva och det var en högtid när den skulle skäras. 

Lutfisken lades i blöt på anna-dagen och bereddes till julen. 

Vi gjorde julkarameller som skulle hängas i julgranen. 

 Dagen före julafton gick far ut och högg julgranen. På 

julaftons förmiddag klädde vi gemensamt julgranen med 

levande ljus, julkarameller och en stjärna i toppen. 

Eftersom det var brandfara med levande ljus så fick vi bara 

tända ljusen i omgångar. 

På eftermiddagen fick vi den goda julmaten som mor hade 

dukat upp – risgrynsgröt, skinka, lutfisk, hembakat bröd, 

dopp i grytan och den hemgjorda osten. Så läste vi 

julevangeliet innan julklapparna delades ut. Vi hade ingen 

tomte. Julklapparna var bara nyttiga saker som pjäxor, 

strumpor och böcker. 

Vi gick alla tillsammans till julottan kl 6 på 

juldagsmorgonen. Vit snö på marken med knarr under 

julklappspjäxorna och luften fylld av bjällerklang. Kyrkan 

var fylld med ljus som brann så fint. 

Efter julottan gick vi till vår faster som bodde intill kyrkan. 

Under juldagen skulle vi vara lugna och inte busa utan läsa 

böcker. Jag har bara ljusa minnen från min barndomsjul. 

 

Ulla Asplund, idag 95 år 
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Jul i Syrien börjar med en mässa i kyrkan och en bön 

för Jesusbarnet. I varje hus finns ett julträd vid det 

finaste stället i vardagsrummet eller gästrummet 

med dekoration och en stjärna högst upp. Under 

varje träd finns en grotta gjort av papper, där lyser 

ett litet ljus med Jesusbarnet, Maria, Josef, tre vise 

männen från öst som bär gåvor, flera lamm och en 

åsna. 

 

Jul i Syrien handlar mest om familjen och särskilt 

barnen. De flesta barn och unga vuxna barn som 

fortfarande bor med sina familjer firar julafton 

hemma. Många familjer firar jul med en stor julfest 

hos farföräldrar och då bjuds nära släktingar och 

vänner in på julbord. 

 

Vi börjar juldagen med att vakna tidigt och öppna 

presenter som tomten har lämnat under trädet. Runt 

klockan åtta börjar männen och barnen i familjer ett 

runt besök till släktingar, vänner och grannar och 

hälsa varandra en god jul. Kvinnor i familjen väntar 

hemma på besökare. Besöket är ganska kort, 

serverat med kaffe, julkakor och mjölkchoklad i 

varje hus. Under juldagens eftermiddag och andra 

juldagen går båda föräldrar med barnen runt i besök 

till nära släktingar särskilt äldre som inte kan lämna 

sina hem för att hälsa en god jul. 

 

Julen är annorlunda för tonåriga och unga vuxna. 

Julen i Syrien är inte en dag utan det är en vecka, och 

den håller till nyårsdagen. Aktiviteter under veckan 

varierar beroende på ålder. I Damaskus firar 

tonåringar och lite äldre pojkar och flickor julafton 

med sina familjer. Under veckan festar många killar 

och tjejer hemma, då bjuder de in sina vänner, det 

blir dans och chatt och ett litet matbord och festen 

brukar sluta vid midnatt. 

 

 

Jul i 

SYRIEN 

 

För mig var julen annorlunda när jag hade fyllt 19 

år. Då började jag fira jul i ett kloster i öknen, 

klostret kallas helige Moses den etiopiska ´Deir Mar 

Mousa El-Habashi` som ligger cirka 100 kilometer 

från Damaskus. Sex munkar och nunnor bor 

permanent i klostret. Bönerna börjar klockan sju och 

slutar klockan 10. Den första timmen ägnas åt 

meditation, den andra till läsning ur gamla 

testamentet, och vi avslutar med att sjunga 

psalmerna. Efter bönen njuter vi av en middag som 

inkluderar hemgjord getost och lite vin. 

 

Firas Wakkas 

 

 

Julgran förblir en viktig tradition även efter krig och 

förstörelse. 

Julgran vid St. Thomas-dörren i det kristna distriktet i 

Damaskus Gamla stan." 



 

 

   

 Elis  

Karlsson  

fyller 97 år  
den 2 december 

 

 

 Församlingsflytt  
Marianne Persson har flyttat över 

till Immanuelskyrkan i  Stockholm. 

Hon välkomnades där söndagen 

den 13 november och vi önskar 

henne Guds rika välsignelse. 

 

 

I dessa välsignade dagar, årsdagen av Herren Jesu 

födelse, och för flera år sedan, var barndomens 

dagar i Bagdad. När det var december började 

arrangemang för att fira julens dagar.  

Vi köpte godis, gjorde speciella kakor hemma, och 

installerade och dekorerade julgranen. När det 

gäller mig, väntade jag otåligt på att dessa dagar få 

från min familj jul-kläder samt julpresenter. På 

julens morgon gick vi alla till kyrkan och sedan till 

släktingarnas hem för att gratulera dem på julen.  

 

IRAK Jul i 
Frukosten var hos min faster, lunchen var hos min 

farbror och middagen var tillsammans i vårt hus. 

Det var mycket vackra dagar fyllda av kärlek, 

enkelhet och ödmjukhet, och jag minns julnatten 

när min mamma brukade baka kakor och de luktade 

som en speciell julkänsla. Min far gjorde äkta 

arabiskt kaffe, där dofterna av bakverk, godis och 

kaffe blandades för att bli en berättelse om 

drömmar.  

Lora 



 

 

 

  

Tomtens julstege 
Fyll i orden på tomtens julstege. Ordet ska börja på samma 

                   bokstav som det förra slutade på. Börja nerifrån 

                       och klättra uppåt. Lycka till! 

En present på julafton:…………………………….……….. JULKLAPP 

P 

En sådan är Rudolf med röda mulen:……………….….. 

Bruna kakor man äter på julen:………………………….. 

Knäcker man och äter på julen:……………….….. 

Skriver vissa på julklappar:……………….….. 

Får man kyssas under:……………….….. 

Hon kommer med ljus i hår den 13:e:……………….….. 

Är det fyra veckor före jul:……………….….. 

Har tomten på huvudet:……………….….. 

Sätter man nejlikor i:……………….….. 

En liten tomte:……………….….. 



 

 

 

  

TROSALUNDSKYRKAN 
December 2022 i 

Söndag 18 dec kl 16.00  

Julsångsgudstjänst i Betel Vagnhärad 

Lördag 31 dec kl 17.00  

Nyårsbön i Trosa Stads Kyrka 

Söndag 1 jan 2023 kl 11.00  

Ekumenisk högmässa i Trosa Stads Kyrka.  

Predikan av Miriam Tinglöf 

Söndag   4 dec kl 11.00 Församlingsmöte med nattvard 

Måndag   5 dec kl 16.00 Våga-Sjunga-Kören 

Lördag 10 dec kl 16.00 Julkonsert med Trosakören 

Söndag 11 dec kl 11.00 Vi sjunger in julen.  
   Söndagsskolan avslutning. 

Måndag 12 dec kl 16.00 Våga-Sjunga-Kören avslutning. 

Torsdag  15 dec kl 13.00 RPG Jullunch. 

Fredag 16 dec kl 19.00 Ung Gemenskap (UG) avslutning 

Lördag 17 dec kl 16.00 Församlingens julfest 

 

GUDSTJÄNSTER I ELLER TILL- 

SAMMANS MED ANDRA KYRKOR 

 



 

 

Tankar 

 

 

TROSALUNDSKYRKAN 
Trosalundskyrkan, Trosalundsgatan 2, 619 32 Trosa  E-post: info@trosalundskyrkan.se 

 

Trosalundskyrkan är en församling i Equmeniakyrkan. 

ALL VÅR VERKSAMHET ÄR BASERAD PÅ FRIVILLIGA GÅVOR 
Vill du vara med och stödja oss ekonomiskt är vi tacksamma för stor eller liten gåva. 

 

 
Swish-nummer: 

123 422 76 82 
 

Trosa Frikyrkoförsamling 

Bankgiro 887-0750   

 

Styrelsens ordförande: Karl-Runo Edén Tel: 0768-78 60 64 * Pensionärsgruppen: Lennart Lönn Tel: 0702-80 68 01  

Söndagsskola: Johanna Lindell, trosalundjohanna@gmail.com. Ung Gemenskap (UG): Malin Hilgendorf: 0722-64 63 63 

 

Ansvarig utgivare: Karl-Runo Edén Redaktör: Malin Hilgendorf 

 

 

 

 

trosalundskyrkan.se  

facebook.com/trosalundskyrkan 

 

Vi kommer att få en ny pastor som älskar att 
leda människor till tro och som vill möta 
människor i deras situation och även 
inspirera oss till nya utmaningar och vara en 
herde/ledare för oss. Hur kan vi var och en 
utvecklas tillsammans? Vi kan skapa hur 
mycket aktiviteter som helst utan att vinna 
människor för Kristus om vi inte har denna 
glöd i oss och kärlek till människorna. Hur 
skapar vi detta? Genom att vi tillsammans 
och enskilt skapar utrymme för 
bibelstudium, bön och Gudsmöten. Vi skall 
visa varandra sårbarhet, öppenhet och 
längtan. Du behöver sedan ta reda på vad du 
är bra på, vilka gåvor du har och på vilket 
sätt du kan ställa dem till Guds förfogande. 
Det är oerhört viktigt att vi som församling 
inte vistas i vår egen bubbla. Vi bör göra som 
Lennart Hambre skrev i en ledarartikel 
(Dagen 15 nov) ”Kroka arm med alla goda 
krafter i civilsamhället. Försök att hitta ett 
språk och ett uttryck som Guds Ande kan 
använda för att väcka nya människor att se 
Jesus ….det viktiga är att församlingen är en 
Jesusförsamling.” 
 
Kalle 
 

GOTT NYTT 
ÅR  
 

Hur vill vi att församlingen skall 
utvecklas nästa år? 

inte vistas i vår egen bubbla. Vi bör göra som 
Lennart Hambre skrev i en ledarartikel 
(Dagen 15 nov) ”Kroka arm med alla goda 
krafter i civilsamhället. Försök att hitta ett 
språk och ett uttryck som Guds Ande kan 
använda för att väcka nya människor att se 
Jesus …det viktiga är att församlingen är en 
Jesusförsamling.” 
 

Kalle 
 

GOTT NYTT ÅR! 
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