
Program Julandakt 2019
Ca 13. 00 - 13.20 Jane Lyzell, Joel Strandberg och Eva-Britt Wennerström inleder 
med öppnande och presentation och förklaring vad spiritualismen är och hälsar alla 
hjärtligt välkomna.

Vi tänder de fyra spiritualistiska ljusen med förståelsen för dem. Läses av Jane. Vi  
öppnar andakten i julens anda med allsång – ”Nu tändas tusen juleljus” (Där vi 
tänder ljusen för ljuscirkeldansen under sången tändas tusen juleljus) följt av 
ljuscirkeldans ledd av Eva-Britt och hon berättar om cirkelkören och hur cirkeldansen
går till .

Ca 13.20  Cirkelkören sjunger körsång i julens anda som avslutas med allsång 

Allsång” Glory ” Ledd av Erika (Erika sjunger solo en gång sen sjunger alla med  1 
gång till)

Glory 
Glory to the father, glory to the son, glory to the spirit
These three my friends are one.
There will come a day when there be no more pain, no more heartache or misery or 
sorrow.
There will come a day when there be no more pain, no more heartbreak or worries 
about tomorrow.

And all God´s children gonna sing, sing, gonna sing
and all God´s children gonna sing
and all God´s children gonna sing, sing, gonna sing
when they see there mighty king

Ca 13.30 Janes andliga team ger ett inspirerat tal i julens anda. 

13 45 Solo sång Anna E Ottosson - Halleluja

13.55- 14.05 kort paus innan storseans  

Ca 14.05 - 15.20 Eva-Britt introducerar och öppnar den spiritualistiska storseansen 
och vi höjer energierna med sången Bjällerklang , sen sjunger vi ”Hej Tomtegubbar”  
innan  budskap ifrån våra nära och kära på andra sidan levereras. 
Medium: Jane Lyzell med tränande elever Anna, Johan, Estelle….

Ca 15.20  Sjunger vi ”Stilla Natt” följt av healingstund lett av Jane Lyzell, Eva-Britt  
Wennerström och Estelle Julin som healers.

Ca 15.35 Solosång Anna Ottosson  - O helga Natt 



Ca 15.45 Andakten avslutas 

Ca 15.45 Fikar vi  

Under fikat dras Lotteriet – Lycka till  

Ca  16 .45 Hemfärd 
(respektera sluttiden då vi laddar om inför kvällens fysiska mediumskaps- seans)

Glögg & pepparkakor med kaffe eller te för den som vill: 40kr (finns både gluten och 
laktos fritt). Risgrynsgröt, 40 kr 
Både fika och risgrynsgröt: 70 kr 
 
Lotteri finns på plats med fina priser   20 kr st 3 för 50 kr

Tack för att ni alla kom och bidrog till vår Välgörenhets Andakt! Vi önskar er alla en 
riktigt God Jul & Gott Nytt 2019.

Medverkande –  Arrangörer Medium Jane Lyzell & Joel Strandberg www.lyztran.com
                          Medverkar gör även Lyztrans Elever medium/ healing 
     Ewa-Britt Wennerström författare till boken ”Anden i ditt liv”
                          Psykosyntesterapeft och Spiritualistisk healer  http://eva-
brittwennerstrom.se/ 
                          Estelle Julin  Lyztrans certifierade healing lärare och även egen 
företagare     
                          inom alternativ vård – www.mazoma.se 
                         
                          Solist : Anna E Ottosson
                          Kören; Erika, Johanna, Eva-Britt, Joel 

Eva-Britts bok kommer att finnas till försäljning under dagen och du kan då få den 
signerad .
Vår egen shop är också öppen och du kan köpa ur vårt utbud vid fikat om du vill.

Sånger i år:

Nu tändas tusen juleljus
Bjällerklang
Hej Tomtegubbar
Stilla Natt
Glory
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