
Kära församling och alla vänner! 

Äntligen är det dags, novembermörkret går mot sitt slut och ljusets månad är här. Aldrig har vi väl väntat 
så länge som i år på att få ta fram ljusstakar och stjärnor och sjunga in advent. Detta konstiga år är det 
tyvärr inte möjligt att få sjunga tillsammans, som vi är vana vid. Visst kommer det att finnas fina radio- 
och TV-gudstjänster att se och lyssna på men det är en speciell högtidlighet att få sjunga in advent i sin 
egen kyrka tillsammans med kända ansikten. 

För att i viss mån råda bot mot saknaden har vi därför spelat in en gudstjänst i Håstenskyrkan som vi kan 
ta del av imorgon. Det enda du behöver göra är att klicka direkt på bilden med ljusen här nedanför. Då 
kommer du till YouTube och kan se gudstjänsten. En fördel med att sitta hemma och sjunga är att det 
går att klämma i ordentligt och sjunga så högt det bara går. Det gör ju inget om det blir lite falskt, det 
viktigaste är att få sjunga ut glädjen. Glädjen vi känner över att Jesus har kommit till oss, att han alltid är 
med oss och att vi får vara hans barn.  

  
Ljuset och glädjen vi har fått får vi ge vidare till andra på olika sätt, även i dessa tider. Vi kan le och hälsa 
på dem vi möter på promenaden. Vi kan också ge en gåva till Håstenskyrkan och/eller till 
Equmeniakyrkans internationella arbete (se bilden nedan). Inte minst kan vi ringa till någon vi saknar 
eller skicka ett brev eller ett kort. Inga-Lill Gustavsson har bidragit med en nyskriven adventsdikt till oss.  

Inför advent 

Snart stundar advent, då vi ljusen har tänt 
och lyssnar till budskap som hände då, 
om Jesusbarnet på krubbans strå. 
Än strålar en stjärna i julenatt 
och minner om världens högsta skatt. 
Den aldrig mattas av tidens gång, 
denna jublande hosiannasång. 
Stor glädje fyller oss alla då 
och julefrid för stora och små. 
Det evighetshopp oss ger 
trots all oro som runt om sker.   

Inga-Lill Gustavsson                              
 

En välsignad och hoppfull adventstid önskar vi er alla 
 

Inga-Lill och Kajsa  

 

https://www.youtube.com/watch?v=UDyGjoFR9jA&feature=youtu.be

