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De fleste av oss har våre egne tradisjoner i jula.
Mange av oss spiser det samme hver jul, er sammen
med de samme menneskene hver jul, og gjør mye av
de samme tingene hver jul. Det er tid for tradisjoner.
Og da håper jeg at vi tar godt vare på og lever i de kristne tradisjonene som er knyttet
til julehøytida.
Et ungt forlovet par er på
tur sørover fra
Gallilea til
Betlehem
utenfor Jerusalem for å
bli registrert i
keeiser Augustus sin
store folketelling. De finner veien, og
kommer fram
til Betlehem.
Men her er
det umulig å finne overnattingsplass, og de havner i en stall. Og så skjer det: barnet i
Marias mage blir født, og lagt i krybba, der dyrenes mat normalt skal være. Og plutselig er dette mye mer enn en fødsel under unormale omstendigheter. Det er engler som
synger. Gjetere som kommer inn og tilber barnet, og vise menn langt østfra som skjønner at her er det Gud selv som er på ferde.
Jan Vincents Johannessen beskriver det slik i sin julesang: «Himmel på jord / En nåde
så stor. Jeg er’ke alene / Her jeg bor»
Kanskje kan juletida gi oss rom til å fundere litt over livet, og de mange store og mer
eller mindre ubesvarte spørsmål. Som f.eks. hvor kommer vi fra, hvor går vi, og: finnes det noe fast holdepunkt i en verden som er full av store endringer hele tida?
Det er ikke sikkert at troen på Gud løser opp i alle spørsmål og i all usikkerhet. Men
jeg er overbevist om at Gud finnes. Han, sann Gud fra evighet og til evighet, er den
som har gitt oss livet, og plassert oss på jordkloden. Det er hans sønn som ble født, og
det er det vi feirer i jula. Det er i grenseløs kjærlighet at han sender sin sønn til jorda.
Det er himmel på jord. Jesus er den som kan åpne himmelens dør for oss. Det er nåde,
for i Jesus er det tilgivelse og frelse.
Vanskelig å tro, vanskelig å ta imot, tenker sikkert mange. Men han kommer med sin
grenseløse kjærlighet og betingelsesløse nåde. Og vi inviteres til å leve livene våre i tro
på ham, og høre ham til i tid og evighet. Velkommen til kirke i høytida!

Og finner du ham i krybbens hø
som hyrder så, som hyrder så,
da eier du nok til freidig å dø
og leve på, og leve på

Olav Øygard
Biskop

Des. 2017 - Jan. 2018

KORS PÅ KIRKA

Kr 9600,- er nå (07.12.17)

samlet inn til et korssymbol
på kirkeseilet. Takk til alle
som har gitt!
Vi er takknemlige for din
gave på innsamlingskonto

4520.20.05032
Vipps: 136236
KIRKEPOSTEN
bringes til deg av

Vaskeritjenester
Vaktmestertjenester
Arbeidsstue / systue
Snekkeravdeling
Vedsalg
Monteringsoppdrag
Tjenesteyting
Dekksalg / -service

Ta kontakt for oppdrag!

Tlf. 77176900!

Velkommen til

Gudstjeneste

Døpt til nytt liv i Kristus
26.11.17 Dennis Åkenes-Økland

Des 2017 - Jan 2018

JULENS GUDSTJENESTER

Døde:
19.10.17 Ester Jakobsen
03.12.17 Vidar Hans M. Torbergsen

Diakoni kafé

Fredag 15. desember

Gratangen diakoniutvalg fortsetter
på nyåret sin kafé annenhver onsdag kl. 11.00 - ca. 12.30 i stua i det
gamle sykehjemmet. Oppstart onsdag 10. januar. Neste blir da 24,
januar osv. Velkommen!

Julaften

Vinterrutiner på kirkegårdene i Gratangen

Gratangen kirke kl. 10.00. Adventsstund for de minste.
Vi samles i kirka med barnehagene og gjør i stand
krybben til julaften og hører og synger juleevangeliet.
Gratangsheimen kl. 11.00: Juleandakt med julesalmene.
Løvdal bedehus kl.13.00: Julekveldsgudstjeneste.
Gratangen kirke kl. 16.00: Julekveldsgudstjeneste.

Juledag

Gratangen kirke kl. 11.00. Juledagsmesse. Julekrybbe. *

Søndag 31. des. - Romjulssøndagen / Nyttårsaften *
Gratangsbotn kapell kl. 11.00. Høymesse.

Renovasjon uteblir på vinterstid og
vannet er stengt. Ta med evt. avfall
hjem. Brøyting inne på kirkegårdene skjer bare ved begravelser.
På Laberg kirkegård er 3 av lampene er mørklagt. Dette jobbes det
med. De to langs veien utbedres til
våren (kabelbrudd).
Teknisk etat drifter kirkegårdene.
Ta kontakt med kommunen ved
spørsmål.

GRATANGEN SOKN

2018

Søndag 14. jan. - 2. s. i åpenbaringstiden*
Gratangen kirke kl. 11.00. Høymesse. Takkoffer: Løvdal bedehus.

Søndag 21. jan - 3. s. i åpenbaringstiden

Gratangsheimen kl. 11.00. Høymesse. Denne gudstjenesten er flyttet fra Gratangen kirke for å inkludere beboerne på
Gratangsheimen i gudstjenestefellesskapet. Alle velkommen!

Søndag 28. jan. - Såmannssøndagen / Bibeldagen*

Gratangen kirke kl. 11.00. Høymesse. Takkoffer: Bibelselskapet. Bibelbok til 11-åringene
NB! Betegnelsen ”-messe” = gudstj. m. nattverd. Spr. Tore Vatne Helland og org. Tom Cato Amundsen leder gudstjenestene der ikke vikar er nevnt. Søndager merket med stjerne (*) passer for dåp. For
evt. endringer: Se ”gratangen.kirken.no”, eller oppslag i butikken / kirkedøra.

