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Gåvan
Nikolaus av Myra levde på 200-talet i nuvarande Turkiet. Han
föddes i en rik familj och använde hela sitt liv och gåvorna han
fått till att hjälpa de fattiga. I kyrkans år firas han den 6 december och är förebilden för Santa Claus. Under en pilgrimsresa med båt till Jerusalem lyckades han stilla en storm och
räknas därför som sjöfararnas skyddshelgon.

The gift
Saint Nicholas of Myra lived in the 3rd century in today’s Turkey.
He was born into a rich family and used all his life and gifts to
help the poor. In the liturgical year he is celebrated on 6 December. He is also the forerunner Santa Claus. Thanks to the story
that he managed to still a storm on a boat pilgrimage to
Jerusalem, he is even the patron of seafarers.

Mitt i Sölvesborg ligger kyrkan som bär den givmilde Nikolaus
In the centre of Sölvesborg stands the church named after the
namn och manar oss att ge rikligt
generous Nicholas, calling upon
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the words: ”Lord, we give to you
förfogar över. Ingenting av det vi
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