
Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte 
övervunnit det. - Johannesevangeliet 1:5

Nu går vi in i en härlig tid; Advent, jul och vidare in 
i ett nytt år 2023.

Tiden har rusat på fort under hösten och vi har 
knappt hunnit med men vi upplever att vi har haft 
en fin höst på Vasakåren och som vi tackar Gud för.

Mitt i allt detta så har Anna-Lena och jag fått besked om, efter en 
mycket kort tid som kårledare på Vasakåren, att vi ska flytta

för att bli regionledare för Frälsningsarmén i Polen den 1 februari 
2023.

Vi vill i detta kårblad tacka för den tid vi har fått vara kårledare för 
Vasakåren och vi har trivts mycket bra tillsammans med er.

Vi önskar Vasakåren allt gott i framtiden och vi ber om all Guds 
välsignelse över er alla.

VASAKÅREN
Kårbladet Vinter 2022/2023

december  2022- februari 2023

Hälsning
från Christian och Anna-Lena

Innehåll
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• Hur firar du jul?
• Vad ser du fram 

emot med jul?
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Jul med VasaGospel och
Vasa Band!
Välkommen till Jul med

VasaGospel och Vasa Band!

Fredag den 9 december 2022 - kl:19.30

Lördag den 10 december 2022- kl:18.00

Dörrarna öppnar en halvtimme 
innan konserten. Välkomna!

Frälsningsarmén Kår 393

Södermannagatan 44,

116 40 Stockholm
Köp biljetter här
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Elisa och Ungdomarna
När jag skriver detta så har vi precis haft vår 
första övning med Vasa Gospel då vi övar jullåtar 
och på väg hem efter övning fick jag även se 
årets första snö. Det kan inte bli bättre. Julen 
närmar sig och jag är glad över att få fira ännu 
en jul tillsammans med Vasakåren. Vi har haft en 
fantastisk höst med höstlovskul, Jätterolig super-
helg och lovsångsworkshop med våra tonåringar. 
Men nu börjar vi gå mot avslutning med kårens 
olika grupper för barn och unga.

Men bara för att grupperna slutar så betyder 
det inte att vi ska sluta prata om Jesus. Jag vill 
uppmana er att vara förebilder för våra barn och 
unga denna jul. Att tillsammans hjälpas åt att på-
minnas om varför vi firar jul. Som vi sjunger i en 
av låtarna på barnkören “Jesus is the reason for 
the season”, alltså Jesus är anledningen varför vi 

En intensiv höst börjar gå mot sitt slut och det är 
dags att summera denna termins arbete. Under 
hösten har Jobclub arbetat med och för deltagare 
från nio olika länder. Alla med målet att hitta 
ett arbete och bli självförsörjande. Vi har fått se 
goda resultat  där deltagare  hittat sin väg till 
arbetsmarknaden genom anställning eller studier.  

Ett arbete ger och innehåller så mycket utöver 
en lön, även om det är en mycket viktig faktor. 
Ett jobb ger självständighet och kan ge möjlighet 
till egen bostad. Glädjen att få chansen att bidra 
med sin kunskap och kompetens och inte minst 
bli en del av en arbetsgemenskap och uppleva 
känslan av att höra till! 

Hälsning från...

firar jul. Julklappar är kul, julmat är gott men det 
viktigaste är att vi tar tid tillsammans med Jesus 
denna jul. Kanske är du den som påminner om att 
läsa julevangeliet på julafton, kanske sätter du 
på kristen musik under dagen eller så tar du ett 
samtal med ditt barnbarn som leder till att ni får 
be tillsammans. Jag kommer ta flera tillfällen den-
na jul att be för våra barn och unga, jag hoppas 
att du ber med mig.

Elisa Gallardo 

Prognoser för arbetsmarknaden visar att vi går 
mot tuffare tider  och man förutser  en högre 
arbetslöshet. Men vi vet att där det inte finns en 
väg, kan Gud göra en väg!

Med önskan om en riktigt God Jul och Ett välsig-
nat Gott Nytt År!

Heléne Petersson

Tro, Hopp & Arbete, Jobclub

Helene och Tro, Hopp & Arbete
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Kårens sociala 
arbete
Högre levnadskostnader drabb-
ar den som redan har en kärv 
ekonomi och vi på Vasakåren 
möter människor som aldrig 
sökt hjälp tidigare men som nu 
inte får ekonomin att gå ihop.

Vi behöver hjälpa på rätt sätt 
så att man inte istället stjälper. 

Det är tydligt att människor 
påverkas av elen och att ma-
ten blivit dyrare och en del har 
svårt med hyran.

Vi kan inte hjälpa hur mycket 
som helst i detta men vi kan ge 
presentkort.

Till kåren kommer även 
människor utan uppehålls-
tillstånd som inte har rätt till 
samma stöttning i samhället 
som andra utsatta.

Nu pågår planering för julen 
då det kommer bjudas in till 
någon form av firande för de 
som besöker kåren och som 
inte har någon att fira julen 
tillsammans med.

Vårt sociala arbete är viktigt 
och vi vill vara till för och visa 
omsorg om de människor 
som kommer till oss.

Ann-
Christine och 
Introsvenska
Hej!

Introsvenskan har pågått på 
onsdagar under hela året. Det 
har varit ca 40 inskrivna elever, 
men många av dom har börjat  
arbeta under året. Det är myck-
et glädjande!

Vi ”tappade” flera elever och 
lärare när vi flyttade till Sund-

byberg. Gruppen minskade men 
under de senaste 5 veckorna 
har vi fått ca 15 nya elever från 
Ukraina. Vi har mycket trevliga 
samlingar där varje lärare har 
2-3 elever. Det fungerar bra för 
inlärningen. 

Det har också  blivit mycket 
meningsfullt för lärarna att 
kunna göra en insats för dom 
som kommit från krig. När dom 
presenterade sig och sa:

”Jag kommer från Odessa, 
Scharkeiv, Scherzon”  m.fl. 
städer vi hört om på nyheterna 

så började vi nästan gråta. Vad 
kommer dom från?

Vilka trauman har dom varit 
med om? Nu vill dom komma till 
oss för att lära sig vårt språk. 
Det har uppstått värme mellan 
oss! Det är fantastiskt, tycker 
jag!  Känna som om vi gör en 
”gudstjänst” varje gång!

Förra onsdagen var vi 22 elev-
er och lärare på Nobelmuseet.  
Jättefin upplevelse för alla!

Hälsningar Ann-Christine

Höj din röst för den stumme,

till försvar för alla som sviktar.

Höj din röst och döm rättfärdigt.

försvara de fattiga och svaga.

Ordspråksboken 31:8-9



Vi återkommer till er alla som kan och vill 
hjälpa till med flytten och med vad som 
behöver göras och när. Vi planerar för flytt 
lördagen den 11/2 och varje dag i vecka 7, då 
vi skall packa upp allt igen. Jag hoppas du 
är lika nyfiken på det renoverade Vasakåren 
som jag är.

Återtåget 2023 kommer ledas av detta gäng: 
Jacob Kärnhagen Hjerpe, Johan Ådvall, Anton 
Eriksson, Mats Prennmark och Niclas Hjerpe.

Fixargruppen

genom Niclas Hjerpe
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Flytten tillbaka till 
Observatoriegatan
Februari 2023

Hej!

Här kommer en hälsning från “fixargruppen” inför 
tillbakaflytten i februari 2023. Renoveringen och 
stambytet går enligt planerna och i februari skall 
vi tillbaka till Vasakåren, Observatoriegatan 4. 

Julgrytan
Inför varje jul har Frälsningsarmén ända sedan 
1907  gått ut  med  sina julgrytor  runt om  i 
Sverige. Pengarna som samlas in i grytorna går 
till hjälp för personer och familjer i utsatthet med 
matcheckar,  varma  kläder,  julklappar och jul-
gemenskap.

Under december månad har vi på Vasakåren jul-
gryteinsamlingen på plats utomhus i Sundbyberg. 
Sätt gärna upp dig på ett pass och var med och 
samla in till julhjälpen.

Har du inte möjlighet att hjälpa till ute finns nu 
möjligheten att bidra till Vaskårens digitala jul-
gryta.  Det gör du enklast genom att tipsa din 
familj, vänner, kollegor, och 
grannar om hur de kan stödja 
Vasakårens  julhjälp. 

Det är enkelt.  
Skanna QR koden. 
Du kan ge både via
kort eller Swish. 
Länken finns också på www.facebook/vasakåren
Dela gärna med så många du kan.
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Shahnaz 
Jag heter Shahnaz och vill berätta om Julen som 
det närmar sig.

Den 27 november som är första söndag i advent 
tänder jag första ljuset och det ska fortsätta till 
fjärde advent som är den 18 december.

Under denna tid dekorerar jag Julgranen och slår 
in de gåvorna vilket jag har köpt innan dess och 
lägger under Julgranen.

Den 31 december vilket är nyårsafton kommer 
min son och hans fru hem till mig.

Jag lagar en persisk mat som innehåller ris och 
grönsaker med fisk.

De flesta Iranier lagar denna maträtt på det per-
siska nya året. Efter maten dricker vi kaffe eller 
te med rulltårta som jag har bakat innan dess.
Sedan börjar vi öppna gåvorna

De här som jag berättade är en rutin men i år är 
det annorlunda pga att mina landsmän

är i en mycket svår situationen och vi har ingen 
glädje och det är jultradition som måste behålla 
för Jesu Kristi födelses skull.

Vår glädje är den där dagen som man kan nämna 
Jesu Kristi namn med frihet.

Här vill jag tillägga att med att tända varje ad-
ventsljuset ber jag för fred i världen och frihet i 
Iran och de här bönen ska förstås fortsätta till 
nyårsafton och varje söndag i kyrkan.

Jag hoppas att det kommer en dag som mänisk-
orna kan fira Julen i Iran.

Hur firar du jul?

Tristessa
I år ska jag fira jul i England med min familj.  
Det blir lite annorlunda än här i Sverige.  På 
julafton har vi inget stort firande - många 
jobbar fortfarande, men på kvällen har vi 
Midnight Mass i kyrkorna - en speciell guds-
tjänst för att välkomna juldagen.  Det börjar 
vid 23:30 och slutar efter midnatt. Det är bra 
att börja julfirandet med att ta tid i bön och 
lovsång och sätta Jesus i centrum. 

Tomten kommer inte på julafton utan under 
natten till juldagen. Barnen brukar lämna 
mjölk och kakor eller ’mince pies’ till tom-
ten, och en morot till Rudolf.  Tomten läm-
nar julklappar under julgranen eller i en stor 
strumpa. På juldagen upptäcker barnen sina 
julklappar och börjar med att öppna dem. 
Lite senare har vi en gudstjänst runt krubban. 
Sen är det dags för julmat- kalkon,  rostad 
potatis,  stuffing, pigs in blankets (engelsk 
fläskkorv lindad i bacon) och gravy (nån typ 
av brunsås).  Till efterrätt blir det Christmas 
Pudding.

Hela mitt liv, kl 15.00 på eftermiddagen, har 
jag lyssnat till drottningen -  the  Queen’s 
Speech. Men det här året blir det lite annor-
lunda.  Nu har vi en kung,  och då blir det - 
The King’s Speech, kung Charles första jultal. 
Ingen Kalle Anka på julen i England!

Sen öppnar vi julklappar från familjen till 
varandra.  I vår familj brukar vi skriva nån 
ledtråd på paketet, och då måste man gissa 
vad som finns inuti. Det blir ännu roligare!

Annandag jul heter Boxing Day i England. Vi 
brukar äta matrester från juldagen och sen ta 
en långpromenad på eftermiddagen.  Det blir 
roligt att få fira jul med familjen i England 
och se kusinerna leka tillsammans.
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Elina 
Runt jul så är vi ju i den mörkaste tiden på året, 
då gillar jag verkligen när alla gator och fönster 
lyses upp med stjärnor och adventsljusstakar.

Mat och gemenskap är något jag kopplar ihop 
väldigt starkt med julen, att få sitta tillsammans 
med sina nära och kära och äta god mat är helt 
fantastiskt, det ser jag också fram emot. Hela 
stämningen kring jul och nyår tycker jag också 
är så himla härlig, att man är tillsammans och 
att folk är sådär extra givmilda och kärleksfulla. 
Tänk om alla hade varit så hela tiden! 

Till sist så är det väldigt viktigt och fint att vi 
varje år får fira och minnas Jesu födelse.  En sån 
där sak jag minns från när jag var liten var när vi 
ställde upp krubban, att få vara med och bestäm-
ma var alla djuren, herdarna och de vise männen 
skulle stå. Den typen av enklare traditioner är 
också en sån sak som är riktigt mysig med julen. 
Och julmusiken förstås;)

Sara, 24
Jag ser fram emot att vara ledig och 
umgås med kompisar jag inte sett på 
länge och julsånger.

Axel, 23
Ser fram emot att vara ledig och träf-
fa släkt och vänner. Se julkalendern, 
mysa och ha det bra. Plus att äta mjuk 
pepparkaka. Jag ska flytta så ser fram 
emot mitt nya boende

Britt Alhbin
Jag ser fram emot att få träffa släkten 
för det mesta är jag ensam på dagar-
na men under julen så träffas storfa-
miljen.

Jag längtar också efter att få sjunga 
de gamla härliga traditionella julsång-
erna.

Vad ser du 
fram emot 
med jul?
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Agnes

Julen är min favorithögtid. Den 
är mysig och det är fint överallt. 
Och så får man fira Jesu födelse 
såklart!

Jag längtar till julkonserter,    
julpynt, att vara med familjen 
och mycket mer.                                             

Jag går på en musikskola och vi 
har många jul- och luciakonser-
ter. Jag går i årskurs sju och i år 

ska vi ha en luciakonsert med 
årskurs fyra. Även fast man be-
höver vakna väldigt tidigt så är 
det väldigt mysigt.

Julafton är en högpunkt på året. 
Att få vara med familjen, gå till 
kåren, äta god mat, kolla på 
Kalle Anka och allt annat som 
händer då är nåt av det bästa 
jag vet. I år så är jag äntligen 13 
år så då får jag åka på Winter 
camp. Det är Frälsningsarmens 
tonårsläger.  Jag vet inte vad 
jag ska förvänta mig men jag 
tror att det kommer bli mycket 
roligt och längtar till att träffa 
kompisar som jag inte träffat på 
länge.

God jul och 

gott nytt år

önskar Alma Ådvall

1 Träffa familj
2. Åka till England3. Jul klapparna

4. Pepparkakshus5. Gröt

Toby

1 Julpynta och ställa fram 

krubban
2 Träffa släkten3 Äta julmat4 Att ge och få paket

Vad ser 
du fram 
emot 
med jul?

Alma

”Vi köpte hund i år. 

För barnen frågade förra 

året; Pappa kan vi få 

hund till jul?

– Nej, vi ska ha skinka 

som vanligt.”
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Julpyssel

Hjälp 
tomten 
hitta 
julklapparna

Måla din egen julkanin (från Toby)

Ha en fin jul och ett gott nytt år!



Här hittar du veckans 
program för en vanlig 
vecka.  
Kolla på Facebook och 
veckans nyhetsbrev 
för information om 
start- och slutdatum 
för olika grupper, samt 
eventuella förändringar 
i veckans program.

Måndagar
kl.08.30
Bön på kåren
                                                                                                 
kl.13.00
Träff för daglediga    
                                                                                                       
kl.18.00
Vasa Soul Children & 
Kids

Tisdagar
kl.08.30
Bön på kåren

Onsdagar
kl.10.00
Intro-Svenska          

                                     
kl.10.00
Bibelsamtal och bön

kl.18.30
Vasa Band övning

Torsdagar
kl.18.30
Vasa Gospel övning

Fredagar
kl.17.00
Fredagshäng & TGIF
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Vecka 52

Lördag 24 december

Julafton
Samling kring krubban

December

Vecka 48

Måndag
kl.13.00
Träff för daglediga
Protonerna - Sångkören med 
Gocki Sköl-Linge och Kai 
Kjäll-Andersson

Söndag 27 november

Första Advent
Tema: Ett nådens år
Offerdag
Vasa Band
Vasa Gospel 
Vasa Soul Children & Kids

Vecka 49

PROGRAMMET

Söndag 18 december

Fjärde Advent
Tema: Herrens moder

Gudstjänst med 
utsändning

Vasa Band

Vecka 50

Söndag 11 december

Tredje Advent
Tema: Guds rike är 
nära
Gudstjänst för alla åldrar

Vecka 51

Veckans
program

Söndag 4 december

Andra Advent
Tema: Guds rike är 
nära

Måndag
kl.13.00
Träff för daglediga
Britt Ahlbin berättar julminnen

Måndag
kl.13.00
Träff för daglediga
Terminsavslutning med      
kårens ledare. Risgrynsgröt 
och skinksmörgås.

Fredag 9 kl:19.30
lördag 10 kl:18.00
Vasa Julkonsert med Vasa 
Band och Vasa Gospel
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Januari

Vecka 1

Söndag 1 januari
Invigningsgudstjänst 
Tema: Överlåtelse
Vasa Band

Vecka 2

PROGRAMMET

Lördag 14 januari

Nationell Bönedag

Söndag 15 januari
Tema: Sedd
VasaBand

Söndag 8 januari
Tema: mod

Vecka 3

Söndag 22 januari
Bibelns Dag
Tema: Oro
Barnens gudstjänst

Vecka 4

Februari

Vecka 5

Söndag 29 januari
Tema: Förundrad över 
musik
Vasa Band
Barnens gudstjänst

PROGRAMMET

Vecka 6

Söndag 5 februari
Bön och offerdag för OS
Tema: Generös
Barnens gudstjänst

Vecka 7

Lördag 18 februari

Inflyttningsfest

Söndag 12 februari
Tema: Älskad
VasaBand
Barnens gudstjänst

Vecka 8

Söndag 19 februari
Första gudstjänsten 
tillbaka i Vasastan
Tema: Överraskad
VasaBand
Barnens gudstjänst

Vecka 9

Söndag 26 februari
Tema: Trygg
Barnens gudstjänst

Nu är det dags att 
flytta tillbaka till 
Observatoriegatan!
Var med och   
hjälp till!



12 VASAKÅREN KÅRBLADET

Bibelordet
Så skall hans folk få veta att frälsningen är här

med förlåtelse för deras synder

genom vår Guds barmhärtighet och mildhet.

Han skall komma ner till oss från höjden,

en soluppgång för dem som är i mörkret

och i dödens skugga,

och styra våra fötter in på fredens väg.

- Luk.1:77-79

Guds Rike har kommit, och den verklige Kungen 
gör entré.   

Det är julens härliga budskap till oss!

Jesu ankomst till jorden talar om att Gud har en 
tydlig inriktning. Så vad säger det att Jesus kom-
mer till oss?

1. Genom att Gud älskar oss i Jesus Kristus.

Gud kan ibland upplevas som frånvarande och 
svåråtkomlig.  En del människor upplever  att  
deras bön är ett rop ut i tomheten.

Vi kan visa och berätta för människor i en tid 
som denna att Gud älskar oss i Jesus Kristus.

Att Jesus kommer till oss betyder att människan 
för evigt och för alltid är älskade av Gud.

2. Genom att Gud blir en av oss.

Adventstid och juletid är en tid då vi kallas och 
meditera över detta enorma att den Evige gör 
entré i tid och rum.  Guds ljus bryter in i vårt 
mörker.

3. Genom att Guds Rike etableras genom Jesus 
Kristus.

Med Jesu ankomst så etableras Guds Rike i värl-
den.

Jesus ger sin programförklaring när han predikar: 

”Omvänd er, ty himmelriket är nära.”

Detta är inte en religiös illusion som Jesus kom-
mer med, han kommer med Guds Rike.

Guds Rike står för allt det som är sant, rätt, äkta, 
rent och rättvist. Jesu kommande är av den gra-
den att den påverkar varje del av Guds skapelse.

Guds Rike vittnar också om den verkliga kraft 
som finns och som vill oss väl, och att det finns 
ett hopp som kommer att bestå.

Guds riktning idag är att han vill komma in i 
ditt liv och låta Jesus bli verklig och att han vill 
etablera sitt eviga rike i dig och genom dig så 
att du kan få vara till glädje och välsignelse för 
människor som du möter nu och under det nya år 
som ligger framför dig 2023. 

Anna-Lena och Christian Paulsson

Elisa Gallardo 

Kårledarteam
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Ett nådens 
år!
Leif Alm
När de närmade sig Jerusalem och kom till 
Betfage vid Olivberget, sände Jesus i väg två 
lärjungar och sade till dem: ”Gå in i byn där 
framför er. Där ska ni genast finna en åsna 
som står bunden med ett föl bredvid sig. Ta 
loss dem och led dem till mig. Och om någon 
säger något till er, ska ni svara: Herren be-
höver dem. Och han ska strax skicka i väg 
dem.” Detta hände för att det som var sagt 
genom profeten skulle uppfyllas:

Säg till dotter Sion:

Se, din kung kommer till dig,

ödmjuk och ridande på en åsna,

på en arbetsåsnas föl.

Lärjungarna gav sig i väg och gjorde som 
Jesus hade befallt dem. De hämtade åsnan 
och fölet och lade sina mantlar på dem, och 
han satt upp. Den stora folkmassan bredde 
ut sina mantlar på vägen, andra skar kvis-
tar från träden och strödde på vägen. Och 
folket, både de som gick före honom och de 
som följde efter, ropade: Hosianna, Davids 
son! Välsignad är han som kommer i Herrens 
namn. Hosianna i höjden! Matt 21:1-9.

Förbered er för något nytt

Lärjungarna hade vandrat tillsamman med Jesus 
under några år. De hade lyssnat till hans under-
visning och sett de under han hade gjort. Men 
ändå var deras inre fortfarande helt inställt på 
att Messias skulle komma med befrielse från för-
tryck och fiender.

Nu hade de tillbringat en tid uppe i Galiléens 
bergsbygd och för första gången undervisar Jesus 
i klartext om framtiden – 

”Sedan började Jesus undervisa dem: ”Människo-
sonen måste lida mycket och bli förkastad av de 
äldste och översteprästerna och de skriftlärda. 
Han måste bli dödad, och efter tre dagar uppstå 
igen.” Rakt på sak talade han om detta”. Mark 
8:31,32

Under vandringen till Jerusalem undervisar Jesus 
ytterligare två gånger i samma ärende. Andra 
gången står det att de inte förstod vad han men-
ade och inte vågade fråga. 

Tredje gången finns det ingen kommentar hur 
lärjungarna tog emot hälsningen. Men, Jesus 
spetsar till det hela genom att säga ”Se, vi går 
upp till Jerusalem…” Den lilla interjektionen ger 
en stark uppmaning till lärjungarna att förbereda 
sig, att för sin inre blick vara på vakt vad som 
skall hända.

Jesu efterföljare skall ständigt vara beredda på 
att något nytt kommer att hända.

När skall det nya bryta in?

Det är inte ofta vi har tydliga tecken när det gäl-
ler Guds tidtabell. ”När tiden var inne” är den 
formulering som ofta används i Bibeln när det 
gäller Guds handlande.

Men det finns en händelse som är tydligt angiven 
och det är just Jesu intåg i Jerusalem. För att få 
tag om detta måste vi gå in i Daniels bok och 
fångenskapen i Babylon.

Daniel har blivit närmare nittio år och då kommer 
han att i Skrifterna (Jeremia 25:11ff) lägga märke 
till det antal år som fångenskapen skulle vara. 
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Ängeln Gabriel kommer till honom och undervisar om de sjuttio 
årsveckorna som ligger framför - 490 år – profetisk tideräkning.

Från det att budskapet om Jerusalems återuppbyggnad går ut 
genom kung Artaxerxes Longimanus år 445 f. Kr. (Nehemja 2) och 
fram till Jesu intåg i Jerusalem går det exakt sextionio årsveckor, 
och den smorde Messias, skall förgöras (Daniel 9:26), Den sjuttion-
de årsveckan får vi återkomma om.

Kan vi säga att ett nådens år bryter in för mänskligheten?

Hosiannaropen ljuder!

Hosiannaropet, ropet om en frälsare, räddare, har ljudit i alla tider. 
Människor har varit utsatta för förtryck från medmänniskor. Krig 
och angrepp på olika sätt känner vi till både från historien och i 
nutid.

Många hade under några år följt Honom som ansåg sig vara Mes-
sias. Många hade blivit övertygade om detta medan andra varit 
starkt tvivlande. Kanske var det de övertygade som gick före 
honom och med mantlar och palmblad välkomnade, medan de 
något tvivlande följde efter för att se vad som skulle hända. 

Samma förhållanden råder idag. Det finns en kristenhet i vårt land 
som vill höja Hallelujarop därför att man är övertygad om att Han 
är vår räddning. En kristenhet som vet att Han är räddningen för 
vårt land och folk precis som han kommer att vara räddningen för 
det judiska folket.

Tror vi att ett nådens år är på ingång  skall vi med frimodighet ropa 
vårt Halleluja, på det sätt som vi känner är riktigt idag.

And I said to the 
man who stood 

at the gate of the 
year:

“Give me a light 
that I may tread 
safely into the 

unknown.”
And he replied:
“Go out into the 
darkness and put 
your hand into 

the Hand of God.
That shall be to 
you better than 
light and safer 
than a known 

way.”
So I went forth, 
and finding the 

Hand of God, trod 
gladly into the 

night.

 - Minnie Louise 
Haskins

The Gate 
of the 
Year
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VASAKÅREN

VASAKÅREN 
JULGRYTAN 

2022

Tuff jul?
Stigande priser på mat och el är 

kännbart för många.

Frälsningsarmén Vasakåren vill 
hjälpa så många som möjligt till 

julglädje mitt i en tuff tid.

Ge din gåva och hjälp oss hjälpa!

Innan 18 februari...

Vasakåren i Sundbyberg
Adress: Bangatan 1, 172 67 Sundbyberg
Telefon: +46 73 920 64 24
E-postadress: vasakaren@fralsningsarmen.se

Efter 18 februari...

Vasakåren i Vasastan
Adress: Observatoriegatan 4, 113 29 Stockholm
Telefon: +46 73 920 64 24
E-postadress: vasakaren@fralsningsarmen.se

Vi vill bygga Guds rike på denna plats

• En plats för gemenskap,

• för att lära känna Jesus

• och för att växa.

www.facebook.com/vasakaren


