PROGRAMBLAD

Oktober - Januari
2018 - 2019

Pastorn har ordet……
På internet finns det som ni säkert vet mycket som är
riktigt dåligt. I sociala medier frodas, vid sidan av likes
och glada tillrop, skvaller, hårt tonfall och
personpåhopp. Men det finns också mycket gott på
internet. Aldrig tidigare har det varit så enkelt för
människor att hitta en närmast oändlig mängd material
till uppbyggelse av tron. Bara några få klick bort kan du
hitta andakter, predikningar, undervisning, och musik.
När jag satte mig ned för att skriva min hälsning till det
här programbladet hade jag precis läst en bön på en
hemsida. Någon hade skickat den i skrivet format på
baksidan av ett vykort till sin pastor och pastorn rördes
av dess innehåll, så att vykortet blev en del i en
predikan.
Orden i bönen fångade faktiskt mig också, så pass att
jag översatte bönen till svenska, för att kunna dela med
mig av den till hela församlingen. Så här bad en
församlingsmedlem för sin pastor.
Förhärliga dig själv vår frälsare, genom att du formar
oss som en familj av troende till att be som aldrig förut.
Må vi finna glädje och rikedom i en förnyad och nära
konversation med dig. Må vår församling få erfara ny
hälsa och vitalitet. Ge oss nåden, genom att du frigör
mäktig och mångdubblad förbön, att få bryta ned
mörkrets fästen i vårt land och runt omkring i hela
världen. Så att ditt namn blir ärat och vördat överallt.

Ge alla ledare din ledning, när de brottas med att
urskilja rätt väg i viktiga frågor kring vår församlings
framtid. Och även när vi möter osäkerhet, ge oss en
sådan stark inre övertygelse om att du Gud leder oss,
så att vår frid blir orubblig.
Det som griper tag i mig är det hjärta som den här för
mig helt okända församlingsmedlemmen hade för sin
församling, så att när han skall skicka en
sommarhälsning till sin pastor, så blir det i form av en
bön för församlingen som han tillhör. Och vilken bön
det är sen! En bön om att Gud vår frälsare skall
förhärliga sig genom att han låter förebedjare träda
fram. En bön om mer bön? Så ber den som har erfarit
och sett bönens kraft. Så ber en person som vet att i
samtalet med Gud kan världen förändras.
Och är det inte precis det Bibeln lär oss när Jakob
skriver:
Bekänn därför era synder för varandra och be för
varandra så att ni blir helade. Den rättfärdiges bön har
stor kraft och verkan. 17 Elia var en människa med
samma natur som vi. Han bad en bön att det inte
skulle regna, och då regnade det inte över landet under
tre år och sex månader. 18 Sedan bad han igen, och då
gav himlen regn och jorden bar sin gröda.
Så, kära församling, låt oss inte tröttna utan be att
Guds vilja sker.
16

Andreas Engström, Pastor och föreståndare

Församlingsvision - Equmeniakyrkan Gråbo

Dessa ord är stora ord men de är inte omöjliga att forma församlingsliv
efter och varje del av formuleringen säger något viktigt.

Vi vill vara: Orden ”Vi vill vara” anger en riktning och vittnar om en
önskan och dröm för församlingens framtid. Det betyder inte att
församlingen är helt misslyckad som den är idag. Tvärt om, mycket av
det som ryms i visionsformuleringen bygger på vad vår församling redan
är. Men vi behöver slå vakt om att vi inte tappar det vi redan har och
samtidigt våga tro att vår församling kan utvecklas vidare i framtiden.

Kärleksfull, välkomnande: När vi hör vittnesbörd om hur människor
kommit till församlingen och upplevt sig sedda och uppskattade blir vi
glada. Det är ju precis så vi önskar att alla människor, oavsett bakgrund
eller tro, skulle uppleva mötet med vår församling. Samtidigt är vår
önskan att även den som varit med länge i församlingsgemenskapen
skulle känna sig älskad och välkommen.

Därför vill vi vara en kärleksfull och välkomnande församling.
Växande församling: Det är möjligt att växa på flera olika sätt och allt
levande som är friskt växer på något sätt. En församling kan exempelvis
växa i kärlek och omsorg, växa i tro, växa i kraft, växa i inflytande, och i
bibelkunskap och dess medlemmar kan fördjupa och växa i sitt
lärjungaskap. En församling kan också växa i antalet medlemmar. Även
om det inte är ett mål i sig självt så är det ett mål att fler i församlingens
omgivning ska ge ett positivt gensvar på evangeliet och så blir en del av
församlingen.

Därför vill vi vara en växande församling.

Med Jesus i centrum: Kyrkans tro har i alla tider utmanats på olika vis.
En av vår tids stora utmaningar handlar om vem Jesus egentligen är. Är
Jesus en sanning bland andra sanningar? Eller är han Sanningen med
stort S? Är Jesus en väg bland andra vägar? Eller är han Vägen med stor
V? Om Jesus verkligen är Sanningen och Vägen, som han gör anspråk
på att vara, och om han verkligen är den som Gud uppfyller sin plan att
rädda världen genom så måste allt handla om Jesus. I en församling ser
människor olika ut, tycker och tänker olika och har olika bakgrunder
men de förenas i Kristus, genom tron på honom och genom passionen
för hans namns ära.

Därför vill vi vara en församling med Jesus i centrum.
Gör Guds rike synligt: Om man placerar Jesus i centrum är det omöjligt
att inte nämna det rike som Jesus är kung i, Guds rike. Guds rike är där
Guds vilja får ske och Gud har kallat sitt folk att leva ut Guds rikes
verklighet. När vi ber ”ske din vilja och låt ditt rike komma” så kan vi
inte annat än också själva sätta händerna till verket; förkunna Guds rike
och omvändelse, be för sjuka, dela profetiska ord, ta hand om fattiga och
marginaliserade och sträcka ut en hand till den som lider. Så blir Guds
rike synligt.

Därför vill vi vara en församling som gör Guds rike synligt.
Förmedla tro, hopp och glädje: När Guds rike blir synligt och Jesus får
vara i centrum så berörs människor. I en tid som präglas av oro och
polarisering tror vi att budskapet om Jesus har kraften att förmedla tro,
hopp och glädje på ett sätt som inget annat budskap. I tider av sorg, och
när livet gör ont så tror vi att Jesus kan skänka tro, hopp och glädje som
ingen annan.

Därför vill vi vara en församling som förmedlar tro, hopp och glädje.
Hela livet: Livet börjar inte när man fyller 20 och slutar inte heller vid 30.
Livet består inte heller bara av medgångar utan också av motgångar.
Gud förblir emellertid Herre i medgång såväl som motgång och
evangeliet gäller ung som gammal i livets alla skeenden.

Därför vill vi vara en församling som förmedlar tro, hopp och glädje,
hela livet.

Herrfrukost 20 oktober - Gäst: Leif Larsson

Leif Larsson arbetar med missionsflyget MAF.
På höstens herrfrukost berättar han om MAF och
om ”Hjälpen som kommer ovanifrån”
MAF är en kristen ekumenisk organisation som
levererar hjälp via flyg till tusentals isolerade
mindre samhällen i utvecklingsländer.
Kvinnofrukost 17 november - Gäst: Evelina Bladh-Winborg

Evelina Bladh-Winborg är präst i Svenska kyrkan.
På höstens kvinnofrukost kommer hon att tala och
sjunga över ämnet:
”Att tala är silver och sjunga är guld”
Bjud med grannar, arbetskamrater, vänner m. fl. Kostnad 100 kr per person

Tomas Sjödin
Författare, krönikör i GP, sommar-& vinterpratare
och pastor kommer till EQUMENIAKYRKAN
GRÅBO SÖNDAG 21 OKTOBER KL. 18.00 och
talar över ämnet

"Bön - det inre livets AlleMAnsrÄtt”
Bjud med dina vänner och grannar och kom och
lyssna hälsar kyrkorna i Gråbo.
Sång och musik av Marcus Wämmerfors, Örebro

Detta händer på MÖTESPLATS i höst.

FREDAGEN DEN 9 november KL 11.30
Robert Agerskog spelar och sjunger

FREDAGEN DEN 30 november KL 11.30
Sista Mötesplats för 2018 avslutar vi med
Solveig Sävinger och band som sjunger
julsånger för och med oss
VARMT VÄLKOMMEN TILL MÖTESPLATS
VARJE

Fredag 10.00 - 14.00
Inger och Mariann med alla medarbetare

Aktuellt från Internationella kommittén
28 oktober kl. 11.00 Missions- och Tillsammansgudstjänst
med medverkan av scout

Insamling av babypaket och missionsoffer
30 oktober kl. 18.00 – 20.00 Klädinsamling till Rumänien
1 november kl. 18.00 – 20.00 Klädinsamling till Rumänien

Hela och rena kläder tas tacksamt emot

6 januari – Trettondag Jul

kl. 11.00 Missions- och Julfest
för alla åldrar
Insamling till Equmeniakyrkans arbete i
andra länder
Gäst: Edu Bumba
Julfestligheter

PROGRAM
Oktober
1 må
1 må
4 to
5 fr
6 Lö

10.00
14.00
10.00
10-14
16.00
18.00

Tillsammans är vi starka
Symöte
Torsdagsbön
Mötesplats för alla - Café
Abraham och Israel i vår tid
Hedningarnas tider - Jerusalem och Jesu återkomst
Israel - Seminarium och möte med Göran Duveskog – Alf Källström

7 sö 11.00 Skördefest/Gudstjänst med Nattvard
Andreas Engström, Annelie Lundström, Robert Agerskog med team
18.00-18.45 Tänk och Tro med Andreas Engström
19.00 Bönetimman
8 må 14.00 Symöte – Den vilande nålen
11 to 10.00 Torsdagsbön
12 fr 10-14 Mötesplats för alla - Café
18.00 Konsert med Singstarz, Release av nya skivan från Carama
Camilla Raask och Åsa Magnesköld
14 sö 11.00 Gudstjänst
Johan o Marianne Gustafsson, Carina Hult, Amanda Svenninghed
med team, Barnkören Småstjärnorna/Annelie Magnesköld
19.00 Bönetimman
15 må 10.00 Tillsammans är vi starka
14.00 Symöte – Den vilande nålen
17 on 12.00 Sopplunch
18 to 10.00 Torsdagsbön
19 fr 10-14 Mötesplats för alla – Café
20 lö 09.00 Herrfrukost, Gästföreläsare Leif Larsson Se artikel. Anmälan.

Oktober
21 sö 11.00 Gudstjänst
Carina Hult, John Olsson, Camilla Raask med team, Markus
11.00 Tidsmaskinen för barnen
Wämmerfors
18.00 Ekumenisk kvällssamling med Tomas Sjödin Se artikel.
Sång av Marcus Wämmerfors
22 må 14.00 Symöte – Den vilande nålen
25 to 10.00 Torsdagsbön
18.00 Nyinginvigning
26 fr 10-14 Mötesplats för alla - Café
28 sö 11.00 Missions- och Tillsammansgudstjänst med medverkan från scout
Tillsammansgruppen, Internationella kommittén,
Insamling av babypaket, och missionsoffer

18.00-18.45 Tänk och Tro med Andreas Engström
19.00 Ekumenisk Bön- och Lovsångskväll i Equmeniakyrkan
Andreas Engström
29 må 10.00 Tillsammans är vi starka
14.00 Symöte – Den vilande nålen
30 ti 18-20 Klädinsamling Se artikel.

November
1 to
to
2 fr
4 sö

10.00
18-20
10-14
11.00

19.00
5 må 14.00
8 to 10.00
9 fr 10-14
9-11 fr-sö
11 sö 11.00
19.00

Torsdagsbön
Klädinsamling Se artikel.
Mötesplats för alla - Café
Gudstjänst med Nattvard
John Breneman, Caroline Sävinger, Malin Nygren med team
Bönetimman
Symöte – Den vilande nålen
Torsdagsbön
Mötesplats för alla – Café Se artikel.
Ekumenisk Bönehelg – Se artikel.
Cafégudstjänst - omsorgsgudstjänst
Carina Hult, Camilla Raask
Avslutning av ekumenisk bönehelg
Andreas Engström, Catharina och Alf Källström

November
12 må 10.00
14.00
18.30
15 to 10.00
16 fr 10-14
17 lö 09.00
18 sö 11.00
11.00
19.00
19 må 14.00
21 on 12.00
22 to 10.00
23 fr 10-14
25 sö 11.00
19.00
26 må 10.00
29 to 10.00
30 fr 10-14

Tillsammans är vi starka
Symöte – Den vilande nålen
Scoutinvigning
Torsdagsbön
Mötesplats för alla – Café
Damfrukost, Gästföreläsare Evelina Bladh-Winborg Se artikel.
Gudstjänst
Anmälan.
Alf Källström, Ulrika Svenninghed, Malin Nygrens team
Tidsmaskinen för barnen
Bönetimman
Symöte – Den vilande nålen
Sopplunch
Torsdagsbön
Mötesplats för alla - Café
Gudstjänst
Andreas Engström, Cecilia Martinsson, Amanda Svenninghed med
Ekumenisk Bön- och Lovsångskväll i Centrumkyrkan
team
Tillsammans är vi starka
Torsdagsbön
Mötesplats för alla – Café – Terminsavslutning Se artikel.

December
2 sö 11.00 1:a Adventsgudstjänst
Carina Hult, Kjell Jonsson, Barnkören Singstarz och Adventskör med
19.00 Bönetimman
Camilla Raask

6 to 10.00
18.00
8 lö 10-14
9 sö 11.00

Torsdagsbön
Nyings Julfest
Julmarknad Se artikel.
Gudstjänst 2:a Advent med Nattvard
Andreas Engström, Marie-Louise Hermansson,
Barnkören Småstjärnorna/Annelie Magnesköld
19.00 Bönetimman

December
10 må 10.00 Tillsammans är vi starka
13 to 10.00 Torsdagsbön
15 lö 18.00 Julkonsert - Vi sjunger in julen
Camilla Raask med flera musiker och sångare, Servering

16 sö 11.00 Gudstjänst 3:e Advent - ”Livets Söndag”
Andreas Engström, Caroline Sävinger
20 to 10.00 Torsdagsbön
23 sö 11.00 Gudstjänst 4:e Advent - ”Nu är julen här - Julgudstjänst för alla”
AnneMarie Svenninghed, Marie-Louise Hermansson, Robert
Agerskog med team

24 sö 12-14 Julaftonsfirande i Stora Lundby församlingshem
Frågor och anmälan till Carina Hult. Mer info kommer senare.
23.00 Julnattsgudstjänst
Andreas Engström m.fl.
26 sö 11.00 Gudstjänst - Annandag Jul
Andreas Engström, Lars-Ove Johansson, Siw Jarlemyr m. fl.
27 to 10.00 Torsdagsbön
30 sö 11.00 Gudstjänst
Andreas Engström, John Olsson, Catharina och Alf Källström

Januari 2019
1 sö 16.00 Ekumenisk Gudstjänst i Stora Lundby kyrka
3 to 10.00 Torsdagsbön

6 sö 11.00 Trettondag Jul - Missions- och Julfest för alla åldrar
Edu Bumba, AnneMarie Svenninghed
Insamling till Equmeniakyrkans arbete i andra länder
Julfestligheter
19.00 Bönetimman
10 to 10.00 Torsdagsbön
12 lö 15.00 Barnkalas - ”Jesus är kung”
Frida och Anton Engvers
13 sö 11.00 Stugmöten i kretsarna
Kretsföreståndarna ansvarar
17.00 Församlingsmöte
Ekonomi inför årsmötet
16 on 12.00 Sopplunch
17 to 10.00 Torsdagsbön
20 sö 11.00 Gudstjänst med Nattvard
Andreas Engström, Annelie Lundström, Amanda Svenninghed med
team
19.00 Ekumenisk Bön- och Lovsångskväll i Stora Lundby församlingshem
24 to 10.00 Torsdagsbön
25 fr 10-14 Mötesplats för alla – Café – Terminsstart
18.00 Equmenias Årsmöte
27 sö 11.00 Gudstjänst
Andreas Engström, Cecilia Martinsson, Robert Agerskog med team
31 to 10.00 Torsdagsbön

Februari
1 fr 10-14 Mötesplats för alla – Café
3 sö 11.00 Årshögtid - Gudstjänst med Nattvard
Andreas Engström, Nicklas Raask, Musikrådet
13.00 Årsmöte
19.00 Bönetimman
Nästa programblad utkommer 3 februari 2019
För övrigt kan du läsa om programmet på församlingens hemsida
www.equmeniakyrkangrabo.se

Stöd gärna arbetet i Equmeniakyrkan Gråbo
eller Equmenias barn- och ungdomsarbete
med en gåva
Inbetalning kan göras till konto som tillhör
Equmeniakyrkan Gråbo
- Sparbanken Alingsås nr 8304–8, 4 015 622-6
- Bankgironr. 606–3085 - Plusgironr. 838 13-6
- Swishnr. 123 511 13 49
Inbetalning till konto för barn- och
ungdomsarbetet i Equmenia Gråbo
- Plusgironr. 41 45 26-4
TACK FÖR DIN GÅVA!

Barn- & Ungdomsaktiviteter
Nyingscout
Torsdagar kl. 18.00 - 19.15

För dig som är 7–9 år

Du som går i 1:an, 2:an, eller 3:an är välkommen till oss i nyingscout.
Vi är ute i naturen, grillar, går på spårning, leker, pysslar, bakar och har roligt
tillsammans.
Kontaktpersoner: Louise Raask tel. 0702-266903, Linda Harklint tel. 0704-243871

Scout
Måndagar kl.18.00 - 19.30 För dig mellan 10–15 år
Scouterna gör dig redo för livet genom äventyr och utmaningar. Våra värderingar och
den kristna gemenskapen genomsyrar allt vi gör - vi är schyssta kompisar och är
rädda om varandra! Samarbete är viktigt i vår verksamhet. I den lilla gruppen patrullen - får Du lära dig att tillsammans med dina patrullkompisar lösa problem som
ni ställs inför. Lära känna och vårda naturen.
Kontaktperson: Anders Johansson tel. 0702-884102

Tonår
Fredagar

kl. 19.00 - 21.00 För dig som går i sjuan och uppåt

På Tonår vill vi att alla ska känna sig som hemma, kom som du är och häng
med oss! Vi gör något kul, lyssnar på undervisning, äter något gott, har en
andakt och åker på utflykter. Håll utkik på Instagram - greynest och Snapchat greynestbest för aktuell info.
Fika kostar 20 kr och vissa aktiviteter kan kosta extra.
Kontaktperson: Oscar Sävinger 0703–622271

Konfirmation
Tisdagar

kl.15.30 - 17.30 För dig som går i åttan

På konfirmationen lär vi oss om vem Gud och Jesus är, vi lär oss om hur det
är att vara kristen. Det gör vi genom att lyssna till undervisning, diskutera i
olika samtalsövningar och ha andakt tillsammans. Vi fikar och leker också så
klart! Kontaktpersoner: Andreas Engström, pastor tel. 0302-40015, 0729-758203
Carina Hult, pastor tel. 0302-40015, 0729-776724, Cecilia Harvey, barn- och
ungdomsledare 0302-40015, 0732-688494

Barnkörer
Tisdagar 17.45-18.15 Småstjärnorna - För dig om är 4–8 år
Tisdagar 18.30-19.15 Singstarz - För dig som är 9 år eller äldre
I barnkörerna sjunger vi tillsammans och under terminen får vi
möjlighet att medverka i några gudstjänster.
Kontaktpersoner:
Småstjärnorna - Annelie Magnesköld 0736-909108
Singstarz – Camilla Raask 0708–468777

Loud and Proud
Söndagar den 7/10, 4/11, 25/11, och 16/12 kl. 11.00 – ca 12.00
Loud and Proud är för dig som går i fyran och upp till sjuan.
Vi har andakt och leker lekar tillsammans!
Kontaktperson: Oscar Sävinger 0703–622271

Tidsmaskinen
Söndagar den 21/10 och 18/11 kl. 11.00 – ca 12.00
Tidsmaskinen är barnens eget möte
Kontaktpersoner: Carolina & Daniel Eriksson, Jeanette & Jonas
Karlsson, Annelie & Ingemar Magnesköld

BARNKALAS
Lördagen den 12 januari 2019, kl.15.00
”JESUS ÄR KUNG” – Frida och Anton Engwers
EQUMENIAS ÅRSMÖTE
Fredagen den 25 januari 2019, kl.18.00
Mer info kommer senare på:

www.equmeniakyrkangrabo.se

Mer information om Equmenia finns på
www.equmeniakyrkangrabo.se

DU BEHÖVS!

Valberedningen har påbörjat sitt arbete med att hitta
lämpliga personer till olika uppgifter som behövs i
församlingens och Equmenias arbete under 2019.
Du som känner att du vill engagera dig är välkommen
att kontakta någon i valberedningen. Vi har säkert en
uppgift som kan passa just dig.
Vill du byta uppgift eller avsäga dig något uppdrag så
kontaktar du valberedningen senast söndag 4 november.

Valberedning för församling:
Helena Andersson 0706-956745 helena.yandersson@yahoo.com

Marit Eriksson

0720-183151 folke.marit@gmail.com

Lars Gustafsson

0709-522945 lars_bagage@yahoo.se

Cecilia Martinsson 0702-733862 cecilia.urban@gmail.com
Sune Melin

0707-706577 sune.melin@yahoo.se

Linda Olsson

0760-353575 linda.olsson.86@gmail.com

Valberedning för Equmenia:
John Olsson

0709-428123 johnolofeliolsson@gmail.com

Nicklas Raask

0766-210111 nicklas@361ventures.com

ÅRSHÖGTID - 2019 - ÅRSMÖTE
Församlingen håller sin årshögtid
söndagen den 3 februari kl. 11.00
Kyrkkaffe serveras efter gudstjänsten

Församlingens årsmöte börjar kl. 13.00
EKUMENISK BÖNEHELG 9 – 11 november
Tema:

”Närmare Gud"

Fredag kl. 19.00 – Bönesamling, uppstart – Carina Hult leder
Lördag kl. 15.00 – Bönestationer för barnfamiljer
kl. 15.00 – Seminarium ”Att be med dina barn”
Andreas Engström leder
kl. 18.00 – Bönesamling och nattvard
Däremellan kan man boka bönetider i kyrkans
sidosal som skall inredas med olika bönestationer.
Mer info kommer senare.
Söndag kl. 19.00 – Bön o lovsångsgudstjänst – Avslutning av
Bönehelgen, Andreas Engström leder,
Sång/musik Alf o Catharina Källström

Alla samlingar är i Equmeniakyrkan

FÖRSAMLINGENS BÖNEÄMNEN
Oktober
- Vi ber för konfirmanderna
- Vi ber samlingen med Tomas Sjödin
- Vi ber för Israelresan
- Vi ber för Sveriges riksdag och regering
November
- Vi ber för Mötesplats

- Vi ber för Alphaarbetet
- Vi ber för styrelse och för våra anställda
December
- Vi ber för familjer i Gråbo och deras julfirande
- Vi ber för de som känner sig ensamma i jul
- Vi ber för valberedningen och deras arbete
Januari
- Vi ber för valberedningen och deras arbete
- Vi ber för en bra start på det nya året
i församling och Equmenia
- Vi ber för Equmeniakyrkans arbete med
församlingsplantering

Välkommen till årets

Julmarknad
Lördagen den 8 december kl.10-14
i Equmeniakyrkan Gråbo
• Lotterier
• Musik
• Fiskdamm för barnen
• Servering med fika och lunch
• Försäljning av julgranar, hembakat, dörrkransar m.m.
• Auktion kl. 13.30

Equmenia Gråbo

Julevangeliet, Lukas 2: 1–20
Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen
skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen, och den hölls när
Quirinius var ståthållare i Syrien.
Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Och Josef, som
genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig från Nasaret i Galileen upp
till Judéen, till Davids stad Betlehem, för att skattskriva sig tillsammans med
Maria, sin trolovade, som väntade sitt barn.
Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, och hon födde sin
son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom
det inte fanns plats för dem inne i härbärget.
I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin hjord om natten. Då stod
Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem, och de
greps av stor förfäran. 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
tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud: ”Ära i höjden åt
Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt.”
När änglarna hade farit ifrån dem upp till himlen, sade herdarna till varandra:
”Låt oss gå in till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit
oss veta.” De skyndade i väg och fann Maria och Josef och det nyfödda barnet
som låg i krubban. När de hade sett det, berättade de vad som hade sagts till
dem om detta barn. Alla som hörde det häpnade över vad herdarna sade.
Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Och herdarna vände
tillbaka och prisade och lovade Gud för vad de hade fått höra och se: allt var så
som det hade sagts dem.
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