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Tjugondag Knut står för dörren.
Idag har julen städats bort i kyrkan. jul dukar, ljusstakar och snart krubban läggs undan, för
att åter plockas fram i advent. I fredags på Trettondag jul samlades nästa 100 personer till
missionsfest i kyrkan. Ulrika Morazan och Ruth-Elisabeth Bruun Börjesson från
Equmeniakyrkans internationella enhet tog med oss med på en resa jorden runt.

Men vi började med ett dignande knytis-kalas. Sedan följde berättelser och videohälsningar
från olika delar av världen. Pastor Anna-Lena berättade om sin resa till Ecuador och om
projektet, ”Vingar till Frihet”. Där arbetar man mot det utbredda våldet mot kvinnor i
hemmet. Anna-Lena utmanade varje församling att ge 20.000 kronor till projektet och igår
på styrelsen sa vi att det vill vi göra.

Tjugondag Knut infaller alltid en vecka efter Trettonhelgen, den 13 januari, 20 dagar efter jul,
och räknas som slutet på julfirandet. "På tjugondag Knut dansas julen ut” är ett talesätt i
Sverige och vissa andra nordiska länder.

Enligt kyrkoåret avslutas dock jultiden på kyndelsmässodagen. Jungfru Marie
kyrkogångsdag, som den också kallas, firar Jesu frambärande i Templet. Då har det gått 40
dagar efter födelsen och Maria bär fram sitt barn i templet.

Den så kallade Knutdagen, tjugondag Knut, har sitt namn efter den danska hertigen Knut
Lavard (1096-1131). Han mördades utanför Ringstedt i av sin kusin Magnus. Knut var en
rival till makten efter kung Nils – Magnus far. Knut blev helgonförklarad och när julfirandet i
slutet av 1600-talet, förlängdes med en vecka flyttades namnet Knut i almanackan från 7 till
13 januari.

Ny hemsida.
Gaki och Elisabeth har jobbat med vår nya hemsida som nu är klar. Har du inte sett den så gå
in på www.vasakyrkan.se och titta. Vi lägger ut bilder från samlingar i församlingen men vill
du inte vara med på bild, så säg till om detta.

Julgåvan till Stadsmissionen.
Veckan före jul åkte jag till ICA Maxi och köpte 100 presentkort på 100 kronor. Tyckte nästan
lite synd om expediten när jag kommer och köper så många. Men han var så positiv och när
han hörde att det skulle skänkas till Stadsmissionen vart det inga sura miner. Jag åkte till
Stadsmissionen och gav presentkorten till Malin och hon tackade så mycket. Vi samlade in
precis 10.000 kronor så det blev jämt skägg.

Internationella insamlingen.
När fattigdom, krig eller katastrofer gör världen kaotisk blir kyrkan, klassrummet eller
utflykten en skyddad plats där mötet med varandra och med Jesus Kristus förvandlar. Dessa
mötesplatser kan vara grunden för en väg ut ur fattigdom och skapa möjlighet att förändra
och själv få styra över sitt eget liv. Låt oss sprida hopp inför framtiden.

Ditt bidrag till Equmeniakyrkan gör skillnad, varje gåva spelar roll. Tack för det!
Märk gåvan ”Mission”. Insamlingen pågår fram till den 31 januari 2023.

Swish: 123 059 36 24 Bankgiro: 822-7522

God fortsättning till Er alla, pastor Martin

https://www.expressen.se/leva-och-bo/darfor-firar-vi-trettondagshelgen/?referrer=body-text-link
http://www.vasakyrkan.se

