
Grevie Kyrkby den 6 januari 2009 

 

GOTT NYTT ÅR! 

 

Vi skriver 2009 – och som alltid när ett nytt år tänds så fylls luften av förhoppningar. Vad kommer 

månne detta år att föra med sig. Allt det goda som vi drömde om förra året och som aldrig blev eller 

fördjupning av det som påbörjades men som ännu ej helt tagit sin form. 

 

Nyår är tid att drömma, att återigen våga sätta nya mål att sträva mot.Här hos oss har många 

drömmar gått i uppfyllelse under det gångna året och vi ser med stor tillförsikt fram emot det år som 

nu står framför oss – orört – ännu ej mer än i startgroparna, samtidigt fyllt av allt som vi påbörjat och 

som allt mer tar form. 

 

Enligt vår tideräkning för 2009 år sedan nådde de tre vise männen Betlehem och krubban med 

Jesusbarnet just denna dag. De hade gett sig iväg på den långa strapatsfyllda vägen därför att de ville 

hylla den nyfödde konungen som skulle frälsa världen. 

 

Idag 2009 år senare bär de flesta av oss fortfarande starkt på drömmen om den som komma skall och 

frälsa oss ifrån det onda. I år kanske drömmen är starkare än tidigare år – för världen står i brand och 

den flammar som mest just där de tre vise männen en gång vandrade fram. 

De visste ej vad de skulle finna och lika litet vet vi idag om vad som kommer att uppen-baras med det 

nya året. Kanske vi får se freden segra över våldet och kampen, inte bara i det Heliga Landet utan 

över hela vår planet. 

 

En man som aldrig slutade tro på det omöjliga och som idag förmodligen skulle vara mer än förvånad 

är Martin Luther King. Inte kunde vi som följde hans kamp drömma om att Barack Obama skulle 

installeras i Vita Huset 40 år efter hans död. 

 

Vi vill därför uppmärksamma Martin Luther King-dagen som infaller den tredje måndagen i januari, 

vilket i år är den 19 januari och samtidigt uppmärksamma installationen av USA’s nästa president som 

sker den 20 januari. Du är varmt välkommen till en stilla meditation måndagen den 19/1 kl 19.00. Vill 

du läsa mer om Martin Luther King-dagen se www.martinlutherking.se 

 

Datum för årets månadsmeditationer finner du som vanligt under respektive tecken. Vi har även 

meditation torsdag fm tillsammans med Planetary-Healinggrupperna runt jorden. 

Vill du få kontinuerligt information om vårt program sänd oss ett mail så kommer du med på vår 

utskickslista. 

 

OBS! För samtliga träffar vill vi be dig ringa oss för att ej behöva mötas av en låst dörr. 

 

Se även de länkar vi lagt in som både inspirerar och visar på allt det goda arbetet som sker runtom 

vår värld bl.a. alla FN’s dagar. Dessa firar vi gärna i meditation tillsammans med andra grupper 

runtom i världen. 

 

Väl mött 


