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Så är vi då framme vid 
julen, som vi firar till 
minne av – vad? Vi sägs 

ju vara ett ”kristet land” till 
skillnad från till exempel Pakis-
tan, som den här sanna histori-
en kommer ifrån.

Jag hörde den berättas i vår 
kyrka av en missionär, som vuxit 
upp i Alafors och sedan bott i 
Pakistan till sin pensionering.

Under de åren var det en hel 

del i det landet, som från att ha 
varit muslimer omvände sig till 
kristendomen. De firade också 
jul till minne av Jesubarnets fö-
delse och då trodde de att all-
ting handlade om detta. Så fick 
vår missionär ett julpaket av en 
väninna som kom på besök. Det 
innehöll bland annat en liten 
vacker ask med en marsipangris 
i. En liten kristen farbror, som 
arbetade i köket, smög sig in 

och tittade och så sa han andäk-
tigt: ”Är detta Jesusbarnet?”

Detta var naturligtvis skratt-
retande för svenskarna, men så 
förklarade de, att det var något 
annat, som de gärna ville ha till 
jul. Det var ju en rolig historia 
tyckte vi som lyssnade, men så 
tänkte jag att det fanns faktiskt 
ett allvar i den – vem firar vi i 
vårt upplysta ”kristna” land?

Väl handlar det mesta om 
pengar och köpfester. Och än 
värre där alkoholen får vara 
med, där är julen ingen gläd-

jens högtid för varken stora 
eller små. 

Jesus föddes en gång för att 
växa upp och rädda världen, 
som hamnat i det ondas våld. Vi 
läste förr på söndagsskolans jul-
fest om ett litet barns jultankar:

”Du lilla vackra Jesusbarn, 
som ligger där på strå

Du borde ha en bädd av du 
med fina lakan på.

För att Du föddes denna dag 
har hela världen fest,

och därför borde väl just Du bli 
firad allra mest.

Men ingen julklapp alls Du 
fått, jag kan det ej förstå,

för Din skull alla jordens barn 
ju fullt upp med klappar få.

Jag vill duka dig ett bord med 
små paketer på,

och alldeles i bordets mitt en 
tårta skulle stå.

Och runt omkring en vacker 
krans av blommor och blad.

Du lilla vackra Jesusbarn då 
bleve Du väl glad!”

För Pingstförsamlingen, Alafors
Maj-Britt Jigfelt

Jesus barnets födelsedag
Betraktelse
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Julafton 
Skepplanda 17.00  Julbön Wetterling 

Skepplanda Kyrkokör 
Hålanda 10.00 Vid krubban Broman 

Hålanda Kyrkokör 
23.30 Midnattsgudstjänst Skredsvik 

Ellenor Lorentsson - sång 
S:t Peder 11.30 Vid krubban Broman 

Barnkören medverkar 
Ale-Skövde 15.30 Julbön Wetterling 

Sång - Karin Martinsson 
Fiol - Frida Martinsson 

Juldagen 
Skepplanda  Julotta 7.15 Broman 

Skepplanda Kyrkokör 
S:t Peder 11.00 Juldagsmässa Skredsvik 

Tunge 5.45 Julotta Broman 
Lödöse Kyrkokör 

Trumpet: Stefan Rahkonen 

Annandag jul 
Skepplanda 11.00 Pastoratsmässa Wetterling 

Nyårsafton 
Hålanda 17.00 Nyårsbön Skredsvik 

Ale-Skövde 15.30 Nyårsbön Skredsvik 

Nyårsdagen 
Tunge 17.00 Pastoratsmässa Broman 

Lisa Gillsjö - sång och flöjt 
Marcus Larsson - sång och piano 

Söndag efter Nyår 2 januari 
Skepplanda 17.00 Julkonsert Wetterling 

Nya MotettEnsemblen 
St Peder 10.00 Mässa Wetterling 

Torsdag Trettondedag jul 6 januari 
Skepplanda 10.00 Mässa Skredsvik 

Julmusik från barocken 
Elisabet Ehlersson - sopran 

Instrumentalister 
Hålanda 17.00 Julmusik Skredsvik 

Carols vid Betlehem 
Hålanda Kyrkokör, Instrumentalister 

S.t Peder 19 Musikgudstjänst Skredsvik 
Lödöse kyrkokör 

Flöjt - Marie Lindqvist 
Cello - Marika Dahlbäck 
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Tack

Till alla Er som på olika
sätt hedrat minnet av

vår älskade

Walle
Johansson

vid hans bortgång, för
blommor, minnesgåvor,
brev och telefonsamtal
vill vi till släkt, vänner,

grannar, medlemmarna i
Brf Sörgården, Nödinge

Röda Korskrets samt
personalen på Sven

Blomma framföra vårt
varma tack. Ett särskilt

tack till komminister
Reine Bäck.

AGNETA
ROSE-MARIE, ANETTE

med familjer

Till Er alla som hedrade
minnet av vår Kära

Jenny
Benjaminsson

vid hennes bortgång, för
hedersbevisningen, alla
vackra blommor samt

minnesgåvor framför vi
vårt varma tack.

FAMILJEN

Jordfästningar
Knut Adolfsson. I Surte 
kapell hölls onsdagen 15 de-
cember begravningsgudstjänst 
för Knut Adolfsson, Surte. 
Offi ciant var kyrkoherde e.m 
Renny Olausson.

Bo Wolkenhauer. I Skepp-
landa kyrka hölls onsdagen 15 
december begravningsguds-
tjänst för Bo Wolkenhauer, 
Skepplanda. Offi ciant var 
komminister Bengt Broman.

Irma Antonsson. I Starrkärrs 
kapell hölls torsdagen 16 de-
cember begravningsgudstjänst 
för Irma Antonsson, Skepp-
landa. Offi ciant var kommi-
nister Mikael Nordblom.

Edit Pettersson. I Nödinge 
kyrka hölls torsdagen 16 de-
cember begravningsgudstjänst 
för Edit Pettersson, Alafors. 
Offi ciant var kyrkoherde 
Harry Hultén.

Margit Jonsson. I Starr-
kärrs kyrka hölls fredagen 17 
december begravningsguds-
tjänst för Margit Jonsson, 
Ryd och Älvängen. Offi ciant 
var komminister Per-Martin 
Andersson.

Ingrid Karlsson. I Surte 
kapell hölls fredagen 17 de-
cember begravningsgudstjänst 
för Ingrid Karlsson, Bohus. 
Offi ciant var kyrkoherde 
Harry Hultén.

Stort tack till Ale Lions Club 
& Ale Rotary club för era 
bidrag till årets julfest. Tack 
även till alla ni som har skänkt 
vinster till vårat jullotteri. 
Alebyggen, Bergendahl, Ica 
supermarket, KB-Rör, Manu-
fakturern, Swedbank, Thun-
bergs Handelsträdgård. Tack 
också till Bengt Hallberg för 
de goda marsipangrisarna.

God Jul & Gott Nytt År
ALE FUB

Tack 


