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STARRKÄRR. Varför fi rar vi jul 
egentligen?

För att berätta historien 
bakom denna stolta tradition 
hade personalen i Starrkärr-
Kilanda församling bjudit in 
skolbarn från Nol, Alafors och 
Älvängen till en julspelsföre-
ställning.

– Vi ville att eleverna skulle 
få uppleva julevangeliet med 
alla sinnen, säger organist 
Sabina Nilsson.
Det bjöds på sång, musik och fram-
förallt teater när elever från förskole-
klass till skolår 6 från Nolskolan, Him-
laskolan, Ahlafors Fria Skola, Särsko-
lan, Älvängenskolan och Madensko-
lan besökte Starrkärrs kyrka i förra 
veckan. Julföreställningen framfördes 
vid åtta tillfällen under tre dagar.

– Det är ett julspel som vi har fram-
fört under en lång rad av år på fjärde 
advent i Starrkärrs kyrka tillsammans 
med frivilliga agerande och körsång-
are, berättar Sabina Nilsson.

– I år tyckte vi att fjärde advent 
inföll lite väl sent och istället ville vi 
erbjuda skolorna i vårt upptagnings-
område den här möjligheten.

”För längesedan” är namnet på jul-
spelet av det faktum att det var 2000 
år sedan som en ung flicka vid namn 
Maria gifte sig med Josef och tillsam-
mans fick de sonen Jesus. Eleverna 
lyssnade och tittade intresserat när de 
fick historien gestaltad.

– Det blir en helt annan upplevelse 
än att bara få höra texten uppläst, 
säger Sabina.

Riktig skön stämning blev det när 
skoleleverna uppmanades att sjunga 
med i ”Nu tändas tusen juleljus”. 
Snart är julen här!

JONAS ANDERSSON

Julspel för alla sinnenJulspel för alla sinnen
– Skolelever bjöds till Starrkärrs kyrka

De tre vise männen. Från vänster: Lennart Johnsson, Ann Åström och 
Ingemar Carlsson.

Julspel i Starrkärrs kyrka. Josef (Per-Martin 
Andersson) och Maria (Karin Bäckman) med 
Jesusbarnet.

ALAFORS. Ale Lucia 2012, Sanna Johansson 
från Kilanda, och hennes sex tärnor upplevde 
en hektisk torsdag. Det första luciafirandet 
ägde rum redan vid halv sju-tiden på morgo-
nen i Ahlafors IF:s klubbhus på Sjövallen där 
ett antal lokala företag hade samlat sin perso-
nal. Bilden är dock hämtad från Björkliden, ett 
av de äldreboenden som Ales luciatåg besökte 
för att sprida ljus, värme och vacker sång.

Dagen avrundades i Starrkärrs kyrka där 
besökarna bjöds på en stämningsfull luciakon-
sert. Medverkade gjorde tidigare luciakandi-
dater, men även körmedlemmar från bland 
annat Kungälv. På onsdagskvällen hölls en 
likadan konsert i Surte kyrka.

JONAS ANDERSSON

Välkomna!

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen, Alafors
0702-65 66 70 • Biodagar 0303-33 03 96

E-post: folkets.hus@telia.com

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Sune i Grekland - All inclusive
Söndag 30/12 kl 15

Onsdag 2/1 kl 15 & 18
Entré 80kr • Barntillåten

Mammas Pojkar
Söndag 30/12 kl 18

Söndag 6/1 kl 18
Entré 80kr • Från 7 år

Jack Reacher
Onsdag 9/1 kl 19

Entré 80kr

De fem legenderna
Fredag 21/12 kl 13

Tisdag 1/1 kl 15
Entré 60kr • SV tal • Från 7 år

3D

Berättelsen om Pi
Söndag 23/12 kl 13
Torsdag 27/12 kl 18
Entré 60kr • Från 11 år

3D

NÖDINGE FÖRSAMLING
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23 december 4:e Advent
11.oo Nödinge kyrka Mässa H Hultén 
 
24 december Julafton
12.oo Nödinge kyrka krubbgudstjänst Elisabeth Zander 
17.oo Surte kyrka Julbön R Bäck 
23.30 Nödinge kyrka Midnattsgudstjänst Elise Friman medlemmar 
ur Blue’n Joy
23.30 Surte kyrka Midnattsgudstjänst H Hultén 

25 december Juldagen
7.oo Surte kyrka Julotta H Hultén 
7.oo Nödinge kyrka Julotta R Bäck 
9.oo Surte kyrka Finsk julotta L Sorvoja 

26 december Annandag jul 
11.oo Surte kyrka Gudstjänst Anki Grosshög 
15.oo Bohus Servicehus Gudstjänst Anki Grosshög 

Övriga gudstjänster ser ni under predikoturerna i tidningen

Vårterminsstart  v.3, se annons i tidningen v. 2!

Alla är välkomna!

God Jul & 
Gott Nytt År 

önskar Nödinge Församling

– Som avrundades med 
konsert i Starrkärr

Hektisk dag 
för Ale Lucia

Eva och Elsa tyckte Björklidens lussefi ka 
smakade utmärkt.

Torsdagen avrundades med en stämningsfull luciakonsert i Starrkärrs kyrka.


