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Hej
”Nu är det jul igen och nu är det jul igen och julen varar väl till påska… men
det var inte sant och det var inte sant, för där emellan kommer fasta!”
Vad är jul egentligen?
Jul handlar ursprungligen inte om Jesus födelsedag eller någon religiös historia. Julfirandets ursprung går
tillbaka till firandet av Mithra (solens och ljusets gud) ca år 100 - 300 e kr. Solguden Mithras födelsedag
inträffade den 21 december 1200 f kr. Kristendomens tradition att fira Jesus födelse den 24 till 25 december är således en anpassning av att fira födelsen av guden Mithra som var en rival till kristenheten. Men vad
stod Mithra för förutom att den var solens och ljusets gud? Jo Mithra är också känd för sitt budskap om
vänskap, kärlek och relationer. Jul är alltså inget annat än ett förnyat löfte om vänskap och kärlek och en
tacksamhet över de relationer vi alla har runtomkring oss.
I en undersökning som gjorts av Rädda barnen fick barn svara på frågan om vad som är det viktigaste med
julen. Man fick två dominanta svar, barn i den rikare delen av världen hade julklappar och godis högst upp
på sin önskelista medan barn i de fattigare delarna svarade att
deras högsta önskan var att få vara tillsammans med sina
föräldrar och syskon och att kunna äta någon
måltid tillsammans under julen.
Julens budskap om vänskap ska inte hamna i
skymundan för materiella saker så låt oss inspireras av denna högtid! Uppskatta
varandra och fira den i kärlekens och gemenskapens anda! Nu tänds tusen juleljus
som lyser upp Djingis gårdar hem och hus.
Doften av glögg, pepparkaka, kryddnejlika
och apelsin sprider glädje, väcker och berör
våra snällsinnen och för oss närmare till
varandra.
Låt oss höja glasen för varandra, utbringa ett
skål för en fröjdefull jul!
Önskar er alla en riktig God jul & Gott nytt år
David Homayoun Latifpour
Ordförande
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GR-möte
GR: Det är kallt. Styrelsen: Vi har en grundvärme på 22 grader, men våra hus är ju som de är; gamla och
dragiga. Dessutom tar det en stund innan termostaten slagit om. GR: Tillåts husbilar på parkeringen?
Styrelsen: Ja, såvida man inte behöver använda mer än en plats.

Utvärdering fläktar
Tyvärr har någon utvärdering inte kunnat göras eftersom styrelsen, trots upprepade påminnelser, inte fått in alla svar
från dem som berörts….

Glöm inte valberedningen!
Är du intresserad av styrelsearbete eller har tips på någon som du tycker skulle passa? Hör då av dig till:
thomas.eriksson@gmail.com | goesta.petersen@gmail.com | kontoret@djingis.se

GR
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17 januari kl 19
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