
Gott Nytt år 
Nu har snart 2012 gått till ända. Enligt 
god tradition brukar vi ju önska varandra 
gott nytt år när det är årsskifte, men jag 
tänker att det kan vara en bra bön 
också inför 2013, att be om ett gott år. 
Var och en av oss är ju i olika 
livssituationer, en del går i skola, en del 
är småbarnsföräldrar, en del gör karriär 
på jobbet, en del har inget jobb, en del 
är sjuka, en del har fullt upp och en del 
känner sig ensamma, en del är på väg 
att avvisas från Sverige, en del har bott i 
Mariestad hela livet. Men oavsett var vi 
är i livet så kan vi ju ändå be att 2013 
ska bli ett gott år. Både för vår egen del, 
men kanske framför allt också för 
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människor som finns runt omkring oss. 
     Vi kan också få be om ett gott år för oss 
som församling. Vi jobbar ju efter 
målsättningar och de utvärderas just nu 
och vi kommer så småningom gå in i det 
sista året av målsättningsplanen ”Nu 
vänder vi”. Men var med och be om att 
ordet församling inte får kännetecknas av 
krav och jobb, utan av gemenskap och liv. 
I allt det vi gör och är. Många kyrkor har ju 
som slogan typ ”Älska Gud, Älska 
Varandra, Älska Mariestad”. Det kan ju låta 
klyschigt och ordet älska är ibland aningen 
uttjatat, men kan vi inte komma överens 
om att vi ber om ett gott nytt år 2013 där vi 
tillsammans får älska Gud, älska varandra 
och älska Mariestad.
    God Jul & Gott Nytt år 2013!

 Waldemar
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Alpha
Nu är det snart dags att igen starta upp 
nästa Alphakurs, preliminärt så har vi 
första ”prova på” kvällen torsdag den 31 
jan 18.30. Bjud in dina vänner och följ 
med dem till denna afton med mat, info 
om Alpha och föredraget ” Kristen tro - 
är den verkligen osann, tråkig & 
irrelevant?” Anmälan innan till 
Waldemar Sjögren. Info lappar kommer 
att finnas i kyrkan eller så kan du ladda 
ner dem från vår hemsida under Alpha. 

Hemsidan
På vår hemsida finns nyheterna &
predikningarna. Där kan du också 
prenumerera på nyheter, anmäl dig i 
överkant på hemsidan. 

Info e-post
Vill du ha pastorns info e-post i stort 
sett en ggr per vecka så säg till 
Waldemar eller e-posta din önskan till 
info@korskyrkanmariestad.se så 
kommer du med på utskickslistan. 



Julmarknad
Lördagen den  8 dec kl 10 - 13 är det 
enligt god tradition Julmarknad i 
Korskyrkan. Det blir försäljning av ljus, 
hembakat, lotter och mycket annat 
trevligt. Naturligtvis finns det möjlighet 
att fika gott och kl 12 så kommer Norra 
Västergötlands Luciakandidater och  
lyser upp dagen med ljus och sång. Vill 
du vara med och hjälpa till eller skänka 
något så kontaktar du Marie Östman 
som är koordinator.  Allt överskott går till 
vårt arbete bland barn & ungdom. 
Välkommen med!

Kalender

December
2 Sön 11 Gudstjänst Första Advent
 Waldemar Sjögren predikar, Agneta 
 Salmonsson leder, 
 Tillsammanskören sjunger, nattvard
4 Tis 14 Äldregymnastikens Julfest

8 Lör 10-13 Julmarknad. 
 (Se särskild ruta)
9 Sön 11 Gudstjänst för stora & små
 Marie Östman talar, Waldemar 
 Sjögren leder, Mats & Maria 
 Forsberg sjunger, drama
 12.30 Församlingsmöte   

15 Lör 18 Julkonsert (se särskild ruta)
16 Sön 11 Gudstjänst
 Waldemar Sjögren predikar, Emma 
 Sjögren sjunger, Elna Bergheden 
 leder, missionsinsamling, närradio

23 Sön 11 Gudstjänst
 Mats Forsberg predikar, Inga 
 Johansson sjunger, Evan 
 Sörensson leder
24 Mån 23 Julnattsgudstjänst i 
 Missionskyrkan
25 Tis 7 Julotta i Pingstkyrkan

30 Sön 11 Gudstjänst
 Waldemar Sjögren predikar, 
 Karolina & Jakob Palmborg sjunger

Januari
6 Sön 11 Gudstjänst 
 Församlingsledningen ansvariga 
 Daniel Granath leder.          
 12.15 (ca) Internationell lunch

13 Sön 11 Gudstjänst
 Waldemar Sjögren predikar, Ruth-
 Marie Sörensson sjunger, Dan 
 Lundkvist leder

20 Sön 11 Gudstjänst
 Waldemar Sjögren predikar, Rose-
 Mharie Åhlfeldt sjunger, Krister 
 Ivarsson  leder, dop, 
 missionsinsamling, närradio 
 13 (ca) Församlingsmöte
21 Mån 19 Sy & Stickcafé
22 Tis 14.30 Örjans Café, 
 Börge Önnefors från Väring är gäst

27 Sön 11 Gudstjänst
 Studenter från Örebro Missionsksola, 
 Tillsammanskören sjunger, Fredrik 
 Olsson leder
29 Tis 14 Äldregymnastik
31 Tors 18.30 Alpha ”prova på” kväll Julkonsert

Årets Julkonsert blir antagligen lika 
fantastisk som tidigare år. I år 
medverkar Tillsammanskören, 
Missionskyrkans brassensamble, Otto 
Ragazze, Marie Walfridsson, 
dramateam & Stina Ålstam. Missa inte 
lördagen 15 dec 18.00, bjud med släkt 
och vänner och kom i tid för en bra 
plats. Insamling till Bethels arbete bland 
utsatta barn & familjer i stadsdelen Kopli 
i Tallinn. Evan Sörensson är årets 
konferencier som kommer att guida dig 
igenom kvällen.

Februari
3 Sön 11 Ekumenisk gudstjänst i 
 Domkyrkan
 Nattvard
4 Mån 19 Sy & Stickcafé
5 Tis 14 Äldregymnastik

10 Sön 11 Gudstjänst
 Mats & Maria Forsberg sjunger; 
 Stefan Östman leder
12 Tis 14.30 Örjans Café
 Jan Gustavsson från Finnerödja är 
 gäst

17 Sön 11 Gudstjänst för stora & små
 Marie Östman predikar, Jenny 
 Pilkvist & Anna Englund sjunger,  Ida 
 Ahl leder, drama, närradio, 
 missionsinsamling
18 Mån 19 Sy & Stickcafé
19 Tis 14 Äldregymnastik

24 Sön 11 Gudstjänst
 Waldemar Sjögren predikar, Emma 
 Sjögren sjunger; Elna Bergheden 
 leder

Vi samarbetar med studieförbundet 
Bilda. www.bilda.nu

Bön
Måndagar 18-19 ses bönegruppen 
Källan i styrelserummet.
Torsdag 10.00 ber vi i kyrkan
Olika dagar möts 4-5 olika hemgrupper 
och ber och delar livet tillsammans.


