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Vi hämtar Vi hämtar 
kraften från Gud!kraften från Gud!



Välkommen till 
Kristallkyrkan!
Kristallkyrkan finns till för dig och vill vara ”kyrkan mitt i byn” med plats för alla. 
Vretstorps Frikyrkoförsamling är en en helt ekumenisk församling som samarbetar 
med både Evangeliska Frikyrkan (EFK) och Equmeniakyrkan. Vi vill vara en öppen 
kyrka och vara en naturlig del av vårt samhälIe. Till oss är du välkommen precis som 
den du är.

Vi tror att varje människa behöver en relation med Gud och att Jesus gör denna 
relation levande. Han är bron mellan Gud och människa. Vi tror att varje troende 
behövs som en gåva till församlingen där livet med Gud blir tydligt. Gud själv 
ger både den enskilde och församlingen ett nytt och helare liv. Ibland använder 
vi den allkristna, apostoliska trosbekännelsen som ett tydligt uttryck för vår tro i 
gudstjänsten.

Vill du veta mer om oss och vad som händer i vår kyrka kan du besöka vår hemsida 
kristallkyrkan.se. Där finns kalender och information om våra aktiviteter och vad vi 
tror. Du kan också följa oss på sociala medier som Facebook och Instagram.

Efter en vår där mycket fick ställas in och ligga nere så kommer vi under hösten att 
återgå till lite mer normal verksamhet med gudstjänster och aktiviteter. Se vad som 
planeras i kalendern. Du är välkommen!

Guds frid kära församlingsmedlemmar/
närstående - här kommer ytterligare ett 
församlingsbrev.

Vi närmar oss med snabba steg advent 
och juletid. De förknippas för många 
med god mat, festlighet och gemenskap 
med familj och vänner, men också med 
adventsgudstjänster, julotta och sång.
Detta år har inte varit som vanligt, hela 
Sverige drabbades av Corona-pandemin 
som förändrade vårt samhälle totalt. 
Vi som församling fick stänga ner vårt 
vanliga arbete och skapa nya plattformar 
för att hålla kontakt och känna gemen-
skap. SMS-gruppen och Instagram är 
bra platser att hitta gemenskapen och 
att få snabb information samt på www.
kristallkyrkan.se 
Men mitt i höst rusket fick vi en under-
bar ljusglimt då vi fick vara med på en 
dopförrättning i kyrkan, det var som ett 
djupt andetag för att orka vidare.
När vi nu ser att vi inte kan genomför 
det vi planerat inför julen är ovanstående 
plattformar viktiga för information och 
gemenskap.

Detta år är också jubileumsår. Vi firar 30 
år i vår kyrkobyggnad.
Vårt kyrkohus har fungerat för guds-
tjänster och ungdomsarbete både eget 
och uthyrt till kommunens barnomsorg. 
Detta har medfört slitage och kostnader 
för reperationer mm. Vi ser också att 
elkostnaderna ökar.

Den 18/10-20 hade vi ett viktigt försam-
lingsmöte. Vi diskuterade om vi skulle 
investera i solpaneler på kyrkans tak och 
om hur mycket i så fall?
Resultatet blev ett enhälligt beslut om att 
vi skulle satsa på paneler.
Vi beslutade att det skulle placeras på 
lågdelen mot vägen. (över caféterian)
Vi beslutade att anlita företaget Solkraft i 
Viby AB.
Detta till en kostnad av ca 336 000 kr. 
Vi har fått beviljat ett bidrag på 20% av 
kostnaden. Då blir kostnaden ca 270 
000 kr. Detta klarar vi av genom att lösa 
ut lånen vi haft till Equmeniakyrkan på 
100 000 kr, 30 000 kr som finns i fonder 
samt pengar från fastighetskassan och 
församlingskassan.
Besluten kändes rätt med tanke på eko-
nomin och att tänka klimatsmart.

 Är du intresserad av att låna ut pengar 
till församlingen så finns det möjligheter 
till det. Du kan i så fall själv bestämma 
hur mycket och hur länge. Kontakta i så 
fall vår kassör Gunnar Larsson. Mobil nr 
070-5415753.

När julen passerat har vi inte många da-
gar kvar på 2020 vi får lägga det bakom 
oss och vi får ta emot ett nytt år med nya 
möjligheter.
Kristallkyrkan önskar er en VÄLSIG-
NAD JUL och ett GOTT NYTT ÅR.
Lena Gunnarsson, ordförande

Det susar genom livets strid ...



"Vid den tiden utfärdade kejsar Augus-
tus en förordning om att hela världen 
skulle skattskrivas. Det var den första 
skattskrivningen, och den hölls när 
Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla 
gick då för att skattskriva sig, var och en 
till sin stad. Och Josef, som genom sin 
härkomst hörde till Davids hus, begav 
sig från Nasaret i Galileen upp till Ju-
deen, till Davids stad Betlehem, för att 
skattskriva sig tillsammans med Maria, 
sin trolovade som väntade sitt barn.

Medan de befann sig där var tiden 
inne för henne att föda, och hon födde 
sin son, den förstfödde. Hon lindade 
honom och lade honom i en krubba, 
eftersom det inte fanns plats för dem 
inne i härbärget.

I samma trakt låg några herdar ute och 
vaktade sin hjord om natten. Då stod 
Herrens ängel framför dem och Her-
rens härlighet lyste omkring dem, och 
de greps av stor förfäran. Men ängeln 
sade till dem: "Var inte rädda. Jag bär 

bud till er om en stor glädje, en glädje 
för hela folket. I dag har en frälsare 
fötts åt er i Davids stad, han är Messias, 
Herren. Och detta är tecknet för er: ni 
skall finna ett nyfött barn som är lindat 
och ligger i en krubba." Och plötsligt 
var där tillsammans med ängeln en stor 
himmelsk här som prisade Gud:
"Ära i höjden åt Gud och på jorden fred 
åt dem han har utvalt."

När änglarna hade farit ifrån dem upp 
till himlen sade herdarna till varandra: 
"Låt oss gå in till Betlehem och se det 
som har hänt och som Herren har låtit 
oss veta." De skyndade i väg och fann 
Maria och Josef och det nyfödda barnet 
som låg i krubban. När de hade sett det, 
berättade de vad som hade sagts till 
dem om detta barn. Alla som hörde det 
häpnade över vad herdarna sade. Maria 
tog allt detta till sitt hjärta och begrun-
dade det. Och herdarna vände tillbaka 
och prisade och lovade Gud för vad de 
hade fått höra och se: allt var så som det 
hade sagts dem."

Julevangel iet
Här nedan kan du läsa julevangeliet som är hämtat 
från Bibeln, Lukasevangeliet kapitel 2 vers 1-20.



Vi brukar i kyrkan säga att ”kraften 
kommer från ovan” och även om man 
då oftast syftar på Guds kraft så finns ju 
även andra sätt att hämta kraft från ovan. 
Vi människor har på olika sätt behov 
av kraft och energi för att leva våra liv. 
En kraft som vi, förutom Guds kraft, 
ständigt är beroende av är solen, och 
under vintern kommer Kristallkyrkan att 
börja utnyttja den kraften lite bättre. Det 
kommer att ske genom montering av sol-
paneler på kyrkans tak för att ge energi 
till lokalerna. 

-Kristallkyrkan firar i år 30 år och nu vill 
vi satsa framåt och förbereda fastigheten 
för kommande 30 år med klimatsmart 
sol-energi, säger Gunnar Larsson som är 
kassör i Vretstorps Frikyrkoförsamling. 

I oktober tog vi som församling beslu-
tet att göra investeringen som sker med 
egna till stor del insamlade medel. Vi har 
även beviljats ett statligt bidrag för en del 
av kostnaden. 
Panelerna kommer enligt beräkningar 
producera ca 18.000 kWh el per år vilket 
motsvarar runt en tredjedel av kyrkans 

årsförbrukning av el. Solpanelerna leve-
reras av Solkraft i Viby som är en lokal 
totalleverantör av sol-anläggningar. Möj-
lighet finns även att utöka anläggningen 
med ytterligare en takyta framöver.
-Vår ambition med projektet är att vara 
med och göra vad vi kan för att minska 
belastningen på miljö och klimat, och 
samtidigt på sikt även sänka våra energi-
kostnader, vilket vi ser goda möjligheter 
till. Det känns väldigt roligt och bra på 
många sätt, fortsätter Gunnar. 

Kyrkan används dagligen av församling-
en för att fira gudstjänster och för aktivi-
teter för bl.a. barn och ungdom samt av 
kommunen som hyr en del av fastigheten 
till förskola. 
-Det är glädjande att kyrkan används 
och fyller en funktion i samhället som 
mötesplats på olika sätt och i olika sam-
manhang säger Lena Gunnarsson som är 
ordförande i församlingen.
-Det är precis så vi vill att det ska vara. 
Och det finns plats för fler, alla är väl-
komna, här finns kraft så det räcker till 
alla, lägger Lena till.

Solcellerna är på plats
(Skrivet för Vi i Viby)

Årsmöte
Söndag 31/1 kl 17 är det åter dags för 
vår församlings årshögtid. Mer utförlig 
info om hur det kommer att genomföras 
får vi återkomma till lite närmare när vi 
vet vad som gäller angående restriktioner 
och rekommendationer.

Gudstjänster 
under december
Som det ser ut när detta skrivs så är det 
osäkert om vi kommer kunna ha några 
samlingar i kyrkan under december. Vi 
försöker hålla hemsidan uppdaterad och 
skickar info via SMS-gruppen.

Musikkväll 
med Håkan 
Isacson
Håkan skulle kommit 
till oss i november, 
men vi blev tvugna 
att flytta fram det. Nu 
hoppas vi att vi ska 
kunna mötas och få 
lyssna till Håkan söndag 3 januari kl 18 
istället.
Håkan är känd av många som rutinerad 
trubadur och mångårig sångare i gruppen 
One Way Brothers. Håkan spelar gitarr, 
sjunger och talar. Andiga sånger och tra-
ditionella gospels står på repertoaren.

Vi önskar alla en Vi önskar alla en 
välsignad jul!välsignad jul!



Vretstorps Frikyrkoförsamling
Parkgatan 1
694 50 Vretstorp
Telefon: 0582-660189
Hemsida: www.kristallkyrkan.se
E-post: info@kristallkyrkan.se
Bankgiro: 876-0456

Församlingsråd ordförande
Lena Gunnarsson 070-7272086
Kassör
Gunnar Larsson 070-5415753
Fastighetsansvariga
Pär Gunnarsson 070-5822310 
Gunnar Larsson 070-5415753

Kristallkyrkans unga
Plusgiro: 278191-2

Ungdomsledare:
Rebecka Hassel 076-895 34 00
rebecka@kristallkyrkan.se
Ungdomsrådets ordförande
Madeleine Hagberg 070-7978895

Husmor och hyra av kyrkan:
Karin Johansson 073-9923287
Hyra av tält: Johan Fogel 0761-
442010

Swisha in din gåva 

Vretstorps 
Frikyrkoförsamling
123 199 32 29

Kristallkyrkans Ungdom
123 480 96 61

Följ oss på sociala medier

 
@kristallkyrkanvretstorp

Kristallkyrkan, Vretstorps 
Frikyrkoförsamling


