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Berättelsen om Jesu födelse och 
upptakten till den är spännan-
de och fascinerande läsning. 
Här, i Lukasevangeliets första 
två kapitel, får vi möta präs-
ter, jungfrur, barnlösa åld-
ringar och inte minst änglar. 

Mitt i allt detta finns ett mönster. 
Överallt där människor kommer 
i kontakt med budskapet om Jesu 
födelse så finns lovsången där. 
Först Marias om en ny omvälvande 
samhällsordning. Sedan Sackarias, 
Johannes döparens pappa, som 
lovsjunger om hur Gud håller sina 
löften och hur Gud själv ska kom-
ma ner till sin värld för att rädda 
den. Sedan sjunger en änglakör 
för herdarna utanför Betlehem när 
Jesus föds och till sist Symeon, en 
gammal man som Jesus med familj 
möter i templet och som tackar Gud 

LOVSÅNGENS 
TID ÄR HÄR!

för att han nu kan dö lycklig, när 
han sett världens räddning i detta 
lilla barn. 

Även dagens kyrka är ju en plats 
för lovsång, inte minst i advent. 
Man vad är lovsång? Adventstidens 
bibliska lovsånger lär oss minst tre 
saker.

1. Lovsången handlar 
om mötet med Gud 
Maria och Josef får fysiskt bära Guds 
närvaro till människorna. Det mötet 
är alltid orsak till lovsången. Också 
för oss kan sången få vara en mötes-
plats med den Helige. 

2. Lovsången handlar 
om vem som är Herre
När Gud kommer till jorden med 
sitt rike så är det en direkt utma-
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ning till dem som har makten nu. 
Lukas ställer Jesu födelse i direkt 
relation till kejsar Augustus som 
betitlades "den gudomligt upphöjde 
kejsaren". Men den som också blir 
utmanad är Herodes, den judiske 
lydkungen som styrde i den ockupe-
rade romerska provinsen som Israel 
då var. Om Messias, Guds utvalde 
kung, verkligen kommit så innebär 
det att Herodes just blivit arbetslös. 
Allt detta finns med i lovsången. 
Lovsång handlar om att sätta ljuset 
på det goda och på hoppet om att 
det ska besegra det onda i världen. 
Det handlar om att säga vem man 
vill underkasta sig. Diktatorn eller 
Gud? 

3. Lovsången handlar  
gemenskap i tid och rum 
Genom att citera och återupprepa 
hoppet från Gamla testamentet, 

samtidigt som de blickar fram mot 
vad Gud kommer att göra så väver 
lovsångerna i Lukas 1-2 samman 
dåtid och framtid i nuet. Att sjunga 
lovsång är i någon mån att ta ett 
steg tillbaka och titta på de långa 
linjerna. Vad kan vi hoppas på 
utifrån vad Gud har gjort, lovat och 
vad han gör nu? 

Kanske är det därför sången ibland 
känns som en vindpust av evighet 
mitt i livet? Låt oss vara en lovsjung-
ande gemenskap i advent och jul 
som hjälper varandra och andra att 
bli medvetna om Jesu förvandlande 
närvaro, nu och alltid. 

På nästa uppslag finns förslag på 
en andakt som vill uppmuntra till 
fördjupning i lovsångens språk, 
kanske kan det bli en god vana  
för dig i advent?

Lovsång handlar om att  

sätta ljuset på det goda och  

på hoppet om att det ska  

besegra det onda i världen.
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INGÅNG 

Herre öppna min 
mun till ditt lov, 
så vill jag förkunna din ära
Gud kom till min räddning, 
Herre skynda till min hjälp
Ära vare Fadern och So-
nen och den heliga Anden, 
nu och alltid och i evig-
heters evighet. Amen. 

DAGLIG LÄSNING/
BÖN UR BIBELN
Se ruta

FRI BÖN 

VÅR FADER/HERRENS BÖN

LOVPRISNING

På morgonen: Sakarias lov-
sång, Lukas 1:68-79

På eftermiddag/kväll: Mari-
as lovsång, Lukas 1:46-55

Inför natten: Symeons lov-
sång, Lukas 2:29-32

Du kan också variera mellan dessa 
tre, oavsett vilken tid du ber. 

ANDAKT I  
ADVENTSTID

En andakt att använda varje dag mellan  
1:a advent och juldagen, eller någon gång då och då. 

Syftet med denna andakt är att 
få be med Bibelordet och på 
det sättet ställa sitt liv i ljuset 
av Guds ord. Du kommer alltså 
behöva ha din Bibel nära till 
hands. Andakten består av fyra 
delar. Daglig läsning av Bibeln 

med texter som på något sätt 
lovprisar Jesus, fri bön utifrån 
vad du själv vill formulera till 
Gud, Vår fader och slutligen en 
av lovsångerna från berättelsen 
om Jesu födelse från de första 
kapitlen i Lukasevangeliet. 
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DAGLIG LÄSNING/BÖN UR BIBELN 

Kol 1:9-10
Kol 1:11-14
Kol 1:15-17
Kol 1:18-20
Kol 1:21-23

Kol 2:6-10

Ps 118:1-5

Ps 118:6-13
Ps 118:14-18
Ps 118:19-24
Ps 118:25-29
Ef 1:3-6
Ef 1:7-10
Ef 1:11-14
Ef 3:14-21

Upp 4:1-8
Upp 4:9-11
Upp 5:1-10
Upp 5:11-12
Upp 5:13-14

Heb 1:1-6

2 Kor 1:3-7

Ps 24:1-6
Ps 24:7-10

Joh 1:1-5
Joh 1:6-8
Joh 1:9-13
Joh 1:14-15
Joh 1:16-18

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.

Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske på jor-
den så som i himlen.

Ge oss idag det 
bröd vi behöver.

Och förlåt oss våra skulder, 
liksom vi har förlåtit dem 
som står i skuld till oss.

Och utsätt oss inte 
för prövning, 

utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket, din är mak-
ten och äran, i evighet.

AMEN
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DECEMBER - FEBRUARI

Kalender

DECEMBER
Söndag 4 december 
11:00 Gudstjänst 
Guds rike är nära
Hope Bizimungu predikar
Agneta Richloow leder
Musik av Peter Richloow

Söndag 11 december 
11:00 Familjegudstjänst
Simon Alander, Fredrik  
Andersson m.fl. Församlings-
möte efter gudstjänsten

TERMINSSTARTER
OLIVEHÄLLKÖREN startar 
17/1 och övar varje tisdag 
kl 19:00-21:00. 

SLÄKTFORSKNINGSCAFEÉT  
startar sina veckovisa  
träffar måndagen den 
16/1 kl 13:30-17:00. 

SYSTUGAN möts för gemen-
skap, handarbete, fika och 
andakt. Varannan måndag 
med start 16/1 kl 10.00-12.00

SPRÅKCAFÉ träffas onsdagar 
14:00-16:00 med start 18/1.

NOTISER
EN ROS TILL 
Siv Stenvinkel, 90 år, 9/12
Helene Elf, 60 år, 5/2
Göran Hultgren 99 år, 5/2

ÅRSMÖTE
Församlingen och Olivehäll- 
kyrkans Ungdom kallas härmed 
på nytt till årsmöte lördagen 
den 11 februari 2023 kl 14.00

Andakt, förhandlingar och 
servering.

Årsmöteshandlingar finns till-
gängliga from den 22 januari  
digitalt via www.olivehallkyr-
kan.se och i tryckt form att 
hämta i kyrkan.

Vill Du arbeta inom något sär-
skilt område inom församlingen 
så kontakta valberedningen som 
är Gunnel Clewemar sk, Paul 
Kas Elias och Tommy Nygren. 
Eventuella avsägelser bör ske i 
god tid före årsmötet.

ÅRSHÖGTID 2023  
Söndagen 12 februari kl 11.00
Bed och tacka för det som vi fått 
vara med om under året 2022, 
och bed för det nya verksam-
hetsåret och det som vi får 
möjlighet att tillsammans med 
vår Fader utföra i vår församling 
och dess närhet.

Per Idesten, Ordförande



7

DECEMBER - FEBRUARI

Söndag 18 december 
11:00 Gudstjänst 
”Hör hur himlen fylls av lovsång”
Olivehällkören sjunger in julen
Olle Westberg 

Söndag 25 december 
11:00 Gudstjänst på juldagen
Simon Alander predikar och leder
Musik av Lilian Onelöv
Nattvard

JANUARI
Söndag 1 januari 
17:00 Nyårsbön
Daniel Viklund, Frälsningsar-
mén, predikar och sjunger

Söndag 8 januari 
11:00 Missionsgudstjänst
Se jag vill bära ditt 
budskap Herre
Kristina Färdeman predikar
Elisabeth Wadsby-Granbeck leder
Musik av Peter Richloow
Insamling till Equmeniakyr-
kans internationella arbete

Söndag 15 januari 
11:00 Gudstjänst med nattvard
”Livets källa”
Simon Alander predikar och leder
Musik av Lilian Onelöv

Söndag 22 januari 
11:00 Gudstjänst
Christina Helmersson leder
Musik av Fredrik Andersson

Söndag 29 januari 
11:00 Gudstjänst
Olle Westberg predikar
Agneta Richloow leder
Musik av Peter Richloow

FEBRUARI
Söndag 5 februari 
11:00 Gudstjänst
Gunnar Peterson leder
Musik av Lilian Onelöv

Lördag 11 februari
14:00 Årsmöte

Söndag 12 februari 
11:00 Gudstjänst med nattvard
Årshögtid
Simon Alander predikar och leder
Olivehällkören sjunger 

Söndag 19 februari
11:00 Gudstjänst
Ingmar Rundström predikar
Musik av Peter Richloow

Söndag 26 februari
11:00 Gudstjänst
Catharina Carlsson från  
Domkyrkoförsamlingen predikar

Simon Alander

Simon Alander

Under hösten har offrandet till församlingen ökat och följer budget. Våra utgifter är något lägre då pastorn har varit föräldraledig på deltid. Inför kommande vinter har vi installerat tre värmepumpar för att sänka elkostnaderna. Sparsamhet med ljus och värme bör även det minska kostnaderna. För att klara det budgeterade underskottet och investeringskostnaderna för värmepumparna har  300 000:- tagits ut på vårt kapitalkonto hos Equmeniakyrkan. Under december – januari pågår Equmeniakyrkans insamling till Internationell mission, tänk på det vid ditt offrande. Det går bra att använda församlingens bank och swish konto, märk med ”Missionen”.

Simon Alander
Ekonomi
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Under första adventshelgen börjar in-
samlingsperioden för Equmeniakyrkans 
gemensamma internationella mission. 
Temat för årets insamling är precis som 
i fjol hämtat från psalmsången nr 89: 
Se jag vill bära ditt budskap Herre.

Vi behöver hjälpas åt att samla in de 
medel som vi behöver för att kunna 
göra den skillnad som vi ser behöver 
göras på alla de platser där vi finns. 
Varje människa behöver få känna hopp 
som bär. När fattigdom, krig eller kata-
strofer gör världen kaotisk kan kyrkan 
vara och erbjuda skyddade platser där 
mötet med varandra och med Jesus 

Kristus förvandlar och skapar hopp. 
Därför sänder vi ut missionärer och vo-
lontärer i världen. Dessa mötesplatser 
kan vara grunden för en väg ut ur fat-
tigdom och skapa möjlighet att föränd-
ra och själv få styra över sitt eget liv.

Söndagen den 8 januari kommer vi fira 
missionsgudstjänst i Olivehällkyrkan. Då 
får vi besök av Kristina Färdeman som 
predikar inspirerande och informe-
rande om mission. Då gör vi också en 
särskild insamling till Equmeniakyrkans 
internationella arbete, var gärna med 
och ge du också! 


