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Det är i en fuktig 
källare, i ett av 
höghusen. På väg-

garna ser man klotter och 
på golvet kan man fi nna 
cigarettfi mpar och utbrända 
smällare som unga killar har 
smällt av långt innan nyår. 
Det luktar illa. Det händer 
att uteliggare smyger sig in 
här sent på kvällen, så ingen 
skall upptäcka dem. Det är 
inte det fi naste stället precis, 
men man för åtminstone tak 
över huvudet och lite värme 
för ett tag. Men inatt är det 
annorlunda, för mitt ibland 
kartonger som har använts 
som liggunderlag och gra-
tistidningar som har använts 
för och hålla kylan borta, 
så ser vi en ung tonårsfl icka 
som just skall föda! Hon 
verkar så ung, bara barnet, 
men nu skall hon föda, just 
denna natt. Bredvid henne 
står hennes orolige karl som 
egentligen inte är barnets 
biologiska far. De har gått 
ut ett påbud att sådana som 
de, har inte själ nog att 
stanna i vårt land. Så dem 
skall utvisas, därför håller de 
sig undan också denna kalla 
natt.

Natten är så stjärnklar, 
så fylld av stjärnor att det 
nästan gör ont, man kan se 
karlavagnen och andra kända 
stjärnbilder. Men i natt så 
lyser en extra stor stjärna 
så tydlig och klar, den lyser 

så starkt att jag undrar hur 
har jag kunnat missa den 
här stjärnan förr? En stjärna 
med ett märkligt sken som 
lyser upp en besynnerlig 
värld. En värld där jag en 
gång jobbade på ett gam-
malt slitet ungkarlshotell 
på södermalm i Stockholm. 
Nu var det jul, ja man kunde 
känna på lukten att det var 
jul. För i en av korridorerna 
där ett gäng finländare 
bodde så luktade det som 
det brukade göra vid jul. 
För när julen kom så tog de 
allt som de kom över, allt 
som det fanns alkohol i, allt 
för att inte behöva tänka 
på hur det varit förr, någon 
gång hemma i Finland, vad 
vet jag? Så nu kände man 
lukten av T-sprit och afters-
have som de druckit och nu 
svettades ut, nu var det jul! 
Det var lätt att hålla sig för 
skratt, när man samma jul 
kunde köpa T-shirts med 
texten T-sprit, för god för att 
kolsyras! 

Men så händer det något 
denna stjärnklara natt, mitt 
i den råkalla källaren föder 
Maria, ja hon heter faktiskt 
så, sitt barn mitt ibland 
smutsen och misären. Men 
det går inte att undgå att 
det är ett vackert barn, så 
fyllt av något outsägligt, ja 
något gudomligt…ja, något 
stort. Denna stjärnklara natt 
kommer en ängel till ung-
karlshotellet, till finnarna, 
och säger; var inte rädda, 
snart förstår de, det är ingen 
fyllenoja, utan det är på 
riktigt. Ängeln säger; jag bär 
bud om en stor glädje för hela 
folket. Idag har en frälsare fötts 
åt er, han är Messias, Herren. 
Och detta är tecknet för er: 
ni skall finna ett nyfött barn 
invirat i tidningar i en källar-
skrubb. Kan du och jag förstå 
att detta lilla barn, utlämnad 
åt en ung tonårstjej, som 
ligger där naken invirad i 
metrotidningar är världens 
frälsare och världens hopp. 
Är detta barnet verkligen 
Guds son, är detta barnet 
verkligen Gud? Maria nickar 
åt dig, och Finländarna från 
ungkarlshotellet nickar och 
säger; det är precis som Herren 
låtit oss veta. Nu har vi fått 
hoppet tillbaka!

Tänk denna natt så 
lämnas Jesusbarnet också 
i din famn, ah, i din famn, 
kan du känna honom? Visst 
kan du det, för jag ser att du 
håller om Jesus så ömt och så 
kärt. Man kan se att du verk-
ligen tycker om Jesus! Vad är 
det egentligen som händer? 
Jo du får livet som en gåva, 
en gång till och du får ta 
emot nytt hopp för dagarna 
som skall komma. Visst är 
det ett mysterium, och det 
får det vara, för ett barn har 
fötts, en son är oss given, 
hans namn är Jesus Kristus 
din och min frälsare. Gud är 
nära i ett litet barn som ser oss. 
Låt oss fira Jul!  

God Jul och Guds väl-
signelse! (Läs gärna Luk 
2:1-20)

Per Kjellberg
Pastor för Surte

och Högsboanstalten

En kall och stjärnklar natt
Betraktelse

Ale demensförening har 
under året haft ett välbesökt 
medlemsmöte i Aktivitets-
huset i Älvängen. Av ledande 
politiker, Boel Holgersson 
(C), ordförande i Omsorgs- 
och arbetsmarknadsnämn-
den, informerades vi om hur 
omsorgen av demenssjuka 
bedrivs i Ale. Det gavs möj-
lighet att ställa frågor till 
ansvariga inom nämnden.
Ale demensförening vill:
• Verka för att demenssjuka 
skall ha rätt till ett värdigt liv
• Vara kontaktorgan för 
anhöriga samt att erbjuda 
stöd och rådgivning

Vår önskan inför det nya 
året är, att man lever upp 
till de nationella regler som 
finns när det gäller grundbe-

manningen på kommunens 
äldreboenden.

Ale Demensförening
Bodil Westlund Ordförande

Liselott Lind Sekreterare
Bengt Larsson Ledamot

Märit Nilvall Ledamot

Välbesökt medlemsmöte Välbesökt medlemsmöte 
hos Ale demensföreninghos Ale demensförening

Boel Holgersson (C).

SKEPPLANDA. Förra tors-
dagen samlades 140 med-
lemmar till Skepplanda 
Hålanda SPF:s julbord. Vi 
möttes av en julpyntad och 
vacker dukning i Skepplanda 
Bygdegård. Våra magar var 
förväntansfulla över vad som 
skulle bjudas oss då det var en 
för oss ny leverantör.

Efter att vår ordförande 
hälsat alla hjärtligt väl-
komna drogs turordningen 
för borden. För att inte kaos 
skulle uppstå var det tvunget 
att de tretton borden gick i 

en viss ordning. Väl framme 
vid de många faten fick vi en 
överraskning, så rikligt och 
fint upplagt. Vilket nöje!

Tillbaka till våra platser 
och intaget började, vad gott 
allt var och så fort det kon-
staterades att magen blev 
fortare mätt än ögat. Evas 
Matglädje är säkert välkom-
met tillbaka fler gånger. 
Efter mat och kaffe bjöds vi 
på underhållning av drag-
spelande Gunilla och skön-
sjungande Lars-Göran.

❐❐❐

SPF-are åt välsmakande julbord

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

JULHELGEN I VÅRA KYRKOR

LÖRDAG 22 DECEMBER
Skepplanda 17.00 Julmusik. ”När det lider 
mot jul”  - pärlor i advents- och jultid. Nya 
MotettEnsemblen, Daniel Reinholdsson - 
orgel, Peter Corneliusson, dirigent. B Broman. 
OBS! Kyrkan är åter i bruk.

SÖNDAG 23 DECEMBER
Tunge 12.00 Familjegudstjänst. 

Julspel. M Skredsvik

JULAFTON
Hålanda 10.00 Samling vid krubban 

B Broman, Hålanda kyrkokör
S:t Peder 9.30-11.30 Julmys i kyrkan 

Vi bjuder på glögg, pepparkakor, kaffe mm
11.30 Samling vid krubban B Broman
Ale-Skövde 15.30 Julbön V Wetterling
Skepplanda 17.00 Julbön V Wetterling, 
Skepplanda kyrkokör
Hålanda 23.30 Midnattsmässa V Wetterling, 
Ellenor Lorentsson sång

JULDAGEN
Tunge 06.00 Julotta B Broman, solosång Ann-
Catrin Persson
Skepplanda 07.15 Julotta B Broman
S:t Peder 11.00 Juldagsmässa M Skredsvik

ANNANDAG JUL
Hålanda 11.00 Pastoratsmässa M Skredsvik

SÖNDAG 30 DECEMBER
S:t Peder 10.00 Gudstjänst V Wetterling
Hålanda 17.00 Musikgudstjänst ”Julsånger 
från hela världen” Ingmarie Juliusson,
sång och tvärflöjt, Ingela Ekström piano och 
orgel. V Wetterling

NYÅRSAFTON
Ale-Skövde 15.30 Nyårsbön B Broman
Skepplanda 17.00 Nyårsbön B Broman

NYÅRSDAGEN
Tunge 11.00 Pastoratsmässa Lisa och Marcus 
Gillsjö, sång,piano,tvärflöjt
M Skredsvik

TRETTONDAG JUL söndag 6 januari

Skepplanda 10.00 Mässa V Wetterling
Hålanda 12.00 Gudstjänst V Wetterling, 
Hålanda kyrkokör
S:t Peder 17.00 Musikgudstjänst ”Sånger i 
jultid” Lödöse Kyrkokör, Instrumentalister

Välkomna!

0303-444 000www.mittiale.se

Starrkärr-Kilanda församlingStarrkärr-Kilanda församling
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i Jul, Nyår och Trettondag

GodJul

Julafton – 24 decemberJulafton – 24 december
Älvängen 10.30 Samling vid krubban 
Nol  10.30 Samling vid krubban 
 23.00 Julnattsmässa 
   .......................Nordblom
Starrkärr  16.00 Julbön .............Johnsson 
  Solosång av 
  Elisabet Ehlersson.
Kilanda  17.00 Julbön .............Johnsson
  Solosång av 
  Elisabet Ehlersson.

Juldagen – 25 decemberJuldagen – 25 december
Kilanda  6.00 Julotta ............Johnsson 
  Solosång av 
  Sabina Nilsson.
Starrkärr  7.30 Julotta ............Johnsson
  Julkören medverkar.
Älvängen  11.00 Mässa .......... Andersson 
  Efteråt serveras skink-
  smörgås och jultårta! 

Annandag jul – 26 decemberAnnandag jul – 26 december
Nol  11.00 Mässa ............Nordblom 
Älvängen 16.00 Julgtj. på finska .. Rekola
  Joulujumalanpalvelus
  Tapaninpäivänä 
  ke 26. 12. klo 16
  Älvängenin sininen kirkko
  Tervetuloa!

Söndagen e jul – 30 decemberSöndagen e jul – 30 december
Starrkärr  11.00 Mässa .............Johnsson
Nol  17.00 Förbönsgtj .... Nordblom

Nyårsafton – 31 decemberNyårsafton – 31 december
Starrkärr 16.00 Nyårsbön ..... Andersson 
Kilanda  17.00 Nyårsbön ..... Andersson

Nyårsdagen – 1 januariNyårsdagen – 1 januari
Älvängen  18.00 Musikgtj ...... Andersson 
  Gospelkören välkomnar 
  det nya året.

Trettondedag jul – 6 januari
Starrkärr  11.00 Mässa .............Johnsson
  Trio Acantus bestående 
  av Elisabet Ehlersson 
  Anette Svennblad och 
  Sabina Nilsson medverkar.
Älvängen  11.00 Mässa ............Nordblom 
Nol  17.00 Musikgtj ........Nordblom 
  Julsånger med Magnolia-
  kören och instrumen-
  talister.

i Jul Nyår och Trettttttttttttttttttooondagi Jul Nyår och Trettttttttttttondag

Kom till kyrkanKom till kyrkan


