
Informationer angående julfirande i S:t Lars  

Vi vet än så länge inte vilka restriktioner som kommer att gälla för 

julen och räknar med att myndigheternas besked kommer med kort 

varsel. Håll er därför uppdaterade via församlingens hemsida stlars.org.  

Alla julgudstjänster livestreamas på S:t Lars Uppsala Youtube-kanal. 

Länken finns på församlingens hemsida i inlägg på startsidan och 

under Aktuellt. Klicka på den rödmarkerade texten så kommer du 

direkt till vår kanal. 

Gudstjänsttider finns på församlingens hemsida. 

Det finns möjlighet till bikt, andlig själavård och kommunion. Om det 

önskas, vänligen ta kontakt med kyrkoherden. 

Julkort kan köpas på pastorsexpeditionen under vanliga öppettider. 

Kollekt eller donationer kan sättas in på församlingens konto, bankgiro 

950-5553, eller betalas in via Swish 231972884.  

Välsignad jul



Bästa församlingsmedlemmar! 
Visst är det en oerhörd tragedi att julen nalkas och vi behöver räkna 
med att inte kunna samlas till gudstjänst. Vad är jul utan julmässan? 
Vad är en församling utan samling? 
De gångna månaderna var svåra nog för alla familjer precis som för 
dem som bor ensamma. Isolering är till ingen nytta för människan; 
fungerande sociala nätverk är avgörande för allas välbefinnande. 
Hur kan man fira jul under sådana omständigheter? Förhoppningsvis 
leder den tiden inte till att vi blir färre människor som i framtiden 
kommer till våra mässor utan att längtan och uppskattningen av vår 
liturgi ökar. Möjligtvis kan just julen 2020 till och med leda oss närmare 
festens glans och mysterium. 
Jesus föddes inte i Jerusalem i templets närhet utan på en vardagsplats i 
ett stall i Betlehem. De första som hälsade på honom var inte präster, 
som mycket väl visste att frälsaren skulle födas i Jerusalem, utan enkla 
herdar från fälten. Det blev ingen stor församling heller utan en väldigt 
liten krets av personer. Omedelbart därefter blev den heliga familjen 
ytterligare utsatt och nödgades att fly. 
År 1997 hade jag den oerhörda förmånen att kunna fira jul i Betlehem. 
Jag arbetade som volontär på ett hem för funktionshindrade barn på 
Västbanken. Under flera månader såg jag fram emot julfirandet i 
Födelsekyrkan. Det blev en tämligen stor besvikelse när jag kom fram. 
Det som jag förväntade mig liknade i mina ögon mer en folkfest som 
inte riktigt kunde bemöta mina liturgiska förväntningar. Kanske var de 
väldigt naiva, men i alla fall lämnade jag Betlehem mycket ledsen och 
återvände till huset där jag bodde.  

Men på ett underbart sätt fick jag ändå uppleva en absolut enastående 
jul. Kort innan dess fick mina vänner sitt första barn som faktiskt 
föddes på Betlehems sjukhus. På julnatten satt vi tillsammans omkring 
ett köksbord, var och en med en kopp varm choklad i handen, turades 
om att hålla barnet och läste julevangeliet och samtalade om det. Efter 
20 år har jag fortfarande denna scen framför mina ögon. Det var det 
bästa jul jag någonsin fått fira. 
Kanske är det ett upplägg för julfirandet 2020 i Uppsala? Möjligtvis 
kan man bjuda in en vän att sätta sig vid ett vardagsbord och läsa 
Lukasevangeliet? Det kan naturligtvis inte ersätta kyrkans liturgi, men 
förhoppningsvis hjälper det oss ändå att komma närmare 
inkarnationens mysterium. 
Frälsaren föddes i ett stall och en krubba, inte bara för att det inte 
fanns någon plats i härbärget, utan han vill vara oss nära i de mest 
osannolika sammanhang. I vårt hem, bland våra nära och kära, i 
grannen som kanske inte ens tror på Gud. Men han vill också vara med 
oss i vår ensamhet och utsatthet. Vad, om inte detta, fick den heliga 
familjen uppleva under julnatten i Betlehem? 
Så även om julen 2020 inte blir så som vi hoppades att den skulle bli 
med stort kalas, många presenter och många möten med gamla och 
nya vänner finns det ändå en god chans att ljuset som barnet utstrålar 
når våra hem och förhoppningsvis också vårt hjärta. 

Ett glad och välsignad jul önskar jag er!



KOMPLETTERING 
 

Precis när detta brev hade gått i tryck kom 

regeringens beslut om att restriktionerna om högst 

åtta deltagare vid allmänna sammankomster 

kommer att förlängas över jul och nyår.              

Det innebär alltså att även mässorna under jultiden 

kan firas med endast åtta deltagare. Vi vet inte hur 

länge restriktionerna kommer att kvarstå, och vi är 

alla mycket ledsna över situationen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	titelblad.pdf
	utskick
	Komplettering till julbrev liggande

