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Vi var samlade till jul-
gudstjänst. Innan 
gudstjänsten skulle 

börja, gick jag in och såg efter 
att allt var i sin ordning. Jag 
tittade på den fina julkrub-
ban med Josef och Maria. En 
herde stod där också och en 
bit där ifrån stod också de tre 
vise männen. I mitten fanns 
krubban där vi hade lagt 
halm, så det skulle se ut som 
en fin foderkrubba. Guds-

tjänsten skulle just börja då 
inser jag att något inte stäm-
mer, något väsentligt som 
fattas… Krubban är ju tom, 
Jesusbarnet är borta! 

Här skulle vi fira julguds-
tjänst och så saknas själva hu-
vudpersonen. Jag sprang fram 
och tillbaka och frågade kyr-
kobesökare som var på väg 
in om de hade sett Jesus, om 
de visste var Jesus fanns. De 
tittade nog lite förvånat och 

undrade, var är det egentligen 
för pastor som inte vet var 
Jesus finns?

Men är inte detta också en 
bild på hur vårt julfirande kan 
se ut? För det är så mycket 
som skall hinnas med. Det 
skall köpas julklappar, jul-
kort som skall skrivas, maten 
som skall inhandlas och lagas 
till. Julpyntet skall fram med 
tomtar och julkrubba. Fina 
dukar skall läggas på borden. 

Bonader upp på väggarna. 
Julgranen skall kläs, sedan 
skall det städas och göras 
fint. Det är stress och jäkt 
och alltid finns det mer att 
göra. På julaftonen så skall 
det ätas, tomten skall komma, 
TV med Kalle Anka och 
Karl-Bertil Jonssons jul skall 
det tittas på och så skall det 
ätas igen och så skall tomten 
komma, och så håller det på. 
Men var kommer Jesus in, 

finns det rum och plats för 
Jesus i vårt julfirande? 

En del kanske tänker att 
det var mindre stress på Jesu 
tid, det verkar så lugnt och 
fridfullt när Jesus föddes i ett 
stall, inte minst när vi sjung-
er Stilla natt, heliga natt, allt 
är frid… men det var nog 
inte så fridfullt. För när Jesus 
föddes, så var det fullt av folk 
som trängdes på vägen till 
Betlehem på grund av denna 

skattskrivning som ockupa-
tionsmakten genom Kejsa-
ren Augustus hade beordrat, 
det var bara att lyda för Josef 
och Maria. Väl framme var 
alla värdshus fullbelagda, inte 
ens en ledig bädd fanns för 
Maria att vila på, än mindre 
att föda sin förstfödde son. Så 
att Maria skulle föda just då, 
passade inte alls in, för det 
var för mycket som det redan 
var. Men Jesus föddes ändå, 
i ett enkelt stall som fick bli 
hans födelseplats. För mitt i 
alla våra måsten och göran-
den, mitt bland alla våra krav 
och vår stress som kommer 
Jesus till oss som ett barn, ett 
nyfött barn som läggs i dina 
händer. Du och jag får livet 
som en gåva, en gång till och 
hoppet föds på nytt för våra 
liv och fred på jorden.  För 
Jesus kommer inte som ett yt-
terligare krav utan kommer 
för att visa sin kärlek till oss 
genom att dela våra liv och 
leva tillsammans med oss.

Så att Gud föddes i ett stall 
för tvåtusen år sedan, är mer 
än något som hände för länge 
sedan. För det som händer är 
att Jesus vill födas i våra hjär-
tan och leva tillsammans med 
dig och mig. Så var kommer 
Jesus in? Jo, han kommer in i 
ditt och mitt hjärta för det är 
där han helst önskar vara. 

Ps Jo då, jag fann Jesus-
barnet till krubban till slut. 
Det var barnen som hade lekt 
med Jesus och lagt honom 
undanskymt under några 
stolar längre ner i kyrksalen. 
Jag tänkte, det var ju precis så 
det var, att Jesus föddes inte i 
något rampljus på någon scen 
utan föddes i ett undanskymt 
stall i staden Betlehem.

Med önskan om en riktigt god jul
Gud välsigne dig 

Läs gärna Luk 2:1-20

Per Kjellberg
Pastor i Surte

Betraktelse

Var kommer Jesus in?

Jordfästningar
Hugo Klang. I S:t Peders 
kyrka hölls fredagen 16 
december begravnings-
gudstjänst för Hugo Klang, 
Lödöse. Offi ciant var kom-
minister Bengt Broman.

Inga-Lill Persson. I Nö-
dinge kyrka hölls fredagen 
16 december begravnings-
gudstjänst för Inga-Lill 
Persson, Nödinge. Offi ci-
ant var kyrkoherde Harry 
Hultén.

Tack

Till Er alla som på olika
sätt hedrade minnet av

vår Kära

Pirkko Moisen
vid henens bortgång, för

alla vackra blommor i
kyrkan, vill vi framföra

vårt varma och innerliga
tack.

SVEND
PETER, ANDERS

med familjer
www.svenskakyrkan.se/skepplanda

JULAFTON 
Skepplanda  17.00 Julbön V.Wetterling, präst 
   Skepplanda kyrkokör 
Hålanda   10.00 Vid krubban M. Skredsvik, präst 
   Hålanda kyrkokör 
  23.30 Midnattsgudstjänst B. Broman, präst 
   Ellenor Lorentsson - solosång 
S:t Peder  10.00 Glögg o julfika. Vi avslutar  
  11.30 med samling vid krubban  
   M. Skredsvik, präst 
   ”Änglakören” medverkar 
Ale-Skövde  15.30 Julbön V. Wetterling, präst 
   Karin Martinsson - solosång 
   Frida Martinsson - fiol 
 

JULDAGEN 
Skepplanda  07.15 Julotta V. Wetterling, präst 
   Skepplanda kyrkokör 
S:t Peder  11.00 Juldagsmässa M. Skredsvik, präst 
Tunge  05.45 Julotta V. Wetterling, präst 
   Ann-Catrine Persson - solosång 
 

ANNANDAG JUL 
Hålanda  11.00 Pastoratsmässa B. Broman, präst 
 

NYÅRSAFTON 
Skepplanda  17.00 Nyårsbön B. Broman, präst 
Ale-Skövde  15.30 Nyårsbön B. Broman, präst 
 

NYÅRSDAGEN 
S:t Peder  16.00 Pastoratsmässa M. Skredsvik, präst 
   Lisa Gillsjö - sång och tvärflöjt 
   Marcus Larsson - piano och sång 
 

TRETTONDEDAG JUL  
fredag 6 januari 

Skepplanda  18.00 Julkonsert - Julsånger och Carols 
   Nya MotettEnsemblen  
   P. Corneliusson dirigent 
   B. Broman, präst 
    
S:t Peder  16.00 Musikgudstjänst Broman 
   Lödöse kyrkokör 
   Marie Lindqvist - tvärflöjt 
   Katharina Dahlbäck - cello 
    
 

SÖNDAG 8 JANUARI 
Skepplanda  10.00 Mässa Skredsvik, kyrkkaffe 
Hålanda  12.00 Gudstjänst Skredsvik 
Tunge 17.00 Mässa Skredsvik 

 

�������	�
���������������	�
���������������	�
���������������	�
���������

0303-444 000www.mittiale.se

Starrkärr-Kilanda församlingStarrkärr-Kilanda församling
Alafors - Kilanda - Nol - Starrkärr - ÄlvängenAlafors - Kilanda - Nol - Starrkärr - Älvängen

JulaftonJulafton – 24 december – 24 december 
Nol  10.30 Samling vid krubban
  Glögg och pepparkakor 
  efteråt!
Älvängen 10.30 Samling vid krubban 
  Unga musiker med-
  verkar. Juligt fika.
Starrkärr 16.00 JulbönNilsson
  Solosång av 
  Elisabet Ehlersson 
Kilanda  17.00 Julbön .............. Nilsson
  Solosång av 
  Elisabet Ehlersson 
Nol  23.00 Julnattsmässa
   .....................Nordblom

Juldagen – 25 december– 25 december
Kilanda  6.00 Julotta ............. Nilsson 
Starrkärr  7.30 Julotta ............. Nilsson
  Julottekören medverkar. 
Älvängen  11.00 Mässa .........Andersson
  Skinkmacka till fikat.

Annandag jul – 26 december Annandag jul – 26 december 
Nol  11.00 Mässa ..........Nordblom 

NyårsaftonNyårsafton – 31 december– 31 december
Starrkärr  16.00 Nyårsbön ....Andersson 
Kilanda  17.00 Nyårsbön ....Andersson

NyårsdagenNyårsdagen – 1 januari– 1 januari
Älvängen 18.00 Musikgudstjänst
   ....................Andersson
  Emelie Wessmark, 
  Karin Bäckman, 
  Linn Magnusson och 
  kompband.

Trettondag jul – 6 januari
Nol  17.00 Musikgudstjänst
   .....................Nordblom
  Stråla milt du nattens 
  stjärna.
  Musik av Magnoliakören, 
  solister och 
  instrumentalister.

1 efter Trettondag jul1 efter Trettondag jul – 8 januari– 8 januari
Nol 11.00 Mässa ..........Nordblom
Älvängen  11.00 Mässa .............. Nilsson
Starrkärr 18.00 Musikgudstjänst
   ......................... Nilsson
  Nya motettensemblen 
  sjunger ett julprogram 
  under ledning av
  Peter Corneliusson.

Kom till kyrkanKom till kyrkan
i Jul, Nyår och Trettondagi Jul, Nyår och Trettondag

 Peter Corneliusson.

God Jul
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