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Vi kan aldrig förutse framtiden men ändå måste vi planera för den. Därför 
erbjuder vi Livsarkivet. Ett dokument där du kan registrera din yttersta vilja, 
önskningar kring begravning och annat som känns viktigt att förmedla till
nära och kära. Varmt välkommen till oss så berättar vi gärna mer.  

Begravning & Familjejuridik

God Jul och Gott Nytt År? 
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4:E SÖNDAGEN I ADVENT 

21 december

”Nu väntar hela  
jorden på ett under”

JULKONSERT
Nya MotettEnsemblen

Peter Corneliusson, dirigent
Skepplanda kyrka

21 december kl 17.00

JULSPEL  

i Tunge kyrka kl 17.00

Medverkan av barn och  
ungdomar från bygden.

VÄLKOMNA!

Glöggmingel på Klockareängen

Hemtjänstens personal i Skepplanda bjöd in 
vårdtagare och anhöriga till ett glöggming-
el på Klockareängen förra torsdagen. Ett 50-tal 
personer hade hörsammat inbjudan, drack 
glögg och hade en trevlig kväll tillsammans. På 
bilden ses Karl Johansson och Nils Andersson 
från Håland. 

Han såg inte ut som 
någon annan. Han 
klädde sig inte som 

någon annan. Skägget hade 
vuxit fritt och otuktat. Ja, 
han var verkligen en avvika-
re. Ändå drogs människorna 
till honom i stora skaror. 
Han hade något att säga 
som fick folk att stanna till 
och tänka efter. Raka, kärva 
ord utan minsta avsikt att 
känna efter vad som passade 
sig. Han hette Johannes och 
vi brukar lägga till epitetet 
döparen.

Jag har varit i åtskilliga 
kyrkor i Syrien och i alla 
finns Johannes döparen 
avbildad. Man hittar honom 
bland alla målningar och 
ikoner hur lätt som helst. 
Han ser verkligen märklig 
ut i sin kamelhårsklädsel 
och sitt ovårdade skägg. Om 
honom handlar texterna 
för den tredje advent. Han 
döpte en massa människor 
som ville göra upp med sina 
fel och brister och liksom 
tvätta av sig det som liksom 
var smutsigt. Ett dop till 
omvändelse och förnyelse. 
Också Jesus ville döpas av 
Johannes. Han vägrade. Här 

fanns inget att rena. Jesus 
stod på sig eftersom han 
identifierade sig med sitt 
folk också i folkets synd och 
brist

   Nå, vad har nu Jo-
hannes med dig och mig 
att göra? Det har med vad 
han säger att göra och det 
är inga vackra ord som, så 
att säga, stryker medhårs: 
”Huggormsyngel, vem har 
sagt er att ni kan slippa 
undan den kommande 
vreden?” Och så vidare. Och 
folket undrar:” Vad ska vi då 
göra?” Och döparen svarar 
med en massa exempel. Allt 
handlar om att dela med sig, 
att inte fiffla, att inte bedriva 
utpressning eller att låta sig 
mutas. Högst opassande ord 
för den tidens politiker och 
högt uppsatta. Makten vill 
inte bli ifrågasatt. Du kanske 
tänker att det finns starka 
och liknande jämförelser 
att göra med vad som råder 
idag här hos oss.

Vad lyser ur Johannes 
ögon? Sorg! Över hur det 
gått med människan som 
inte längre förstått sitt eget 
bästa. Han berättar vad 
han ser. Bristen på med-

mänsklighet, falska religi-
ösa fundament och hans 
fördömanden ekar mellan 
Jordanflodens strandväggar. 
Ordagrant står det så här: 
Han begav sig till trakten 
av Jorden och förkunnade 
överallt syndernas förlåtelse 
genom omvändelse och dop. 
(Luk.3:3)Det fanns alltså 
ett steg bortom bättringen 
nämligen förlåtelse för det 
man inte klarat av!

Till sist. Apropå bilderna 
i de många, många kyrkorna 
i Syrien (se inledningen). 
Många av dem jag känner 
därifrån bor nu här i när-
heten. De har sålt allt vad 
som kunde avyttras för att ta 
sig hit. En av familjerna har 
döttrar med familjer kvar 
i inbördeskrigets Syrien. 
De tackar Gud för Sveriges 
medmänsklighet men lever i 
oro för dem som blev kvar i 
skräcken. Kanske du möter 
några av dessa fromma 
syrianer på din väg i julhan-
deln…

Snart är det jul igen! En 
riktigt god jul till dig och 
dem som kommer i din väg!

Gunnar Kampe
Präst Nödinge församling

BETRAKTELSE

Snart är det jul igen  Scouterna i Guntorps 
Missionskyrka har även 
i år hållit sin Luciafest, i 
Equmeniakyrkan Älvängen. 
Det var god tillslutning av 
besökare, cirka 140 per-
soner, både Alebor och 
långväga besökare. Årets 
Lucia var Emma Selldin, 17 
år från Svenstorp/Nol, som 
varit scout i Guntorp sedan 
lågstadieåren. Tillsammans 
med tärnor och skådespe-
lande scouter framförde hon 
julens stora berättelse. 

Temat för i år var jule-
vangeliet sett ur änglarnas 
perspektiv. Vi fick följa 
med ängeln Gabriel när 
han besökte Sakarias, sedan 
Maria och även Josef. Så 
fortsatte dramat med hela 
julberättelsen fram till dess 
att Josef och Maria fick fly 

till Egypten undan Herodes 
vrede. I avslutningen av 
spelet återvände de hem till 
Nasaret. I bibeln kan vi läsa 
hur änglar är aktiva genom 
hela berättelsen. Änglarna 
var tärnorna. Manus var 
skrivet av Erica Berglund, 
Sofia Segerström och Eva 
Andersson. Vid pianot satt 
Mattias Larsson. 

Efter framförandet av 
luciaspel väntade servering 
i festvåningen. Där fanns 
också försäljning av lotterier, 
och annat som scouterna 
tillverka. Ett lotteri gick till 
Equmeniakyrkans insamling 
till arbete i andra länder. 
Denna insamling pågår från 
första advent till sista januari 
och går i år under temat 
”Tänd ett ljus”. Nytt för i 
år var att tunnbrödsspisen 

var uppställd utanför kyrkan 
och under serveringen 
pågick bakandet för fullt. 
Nygräddat scout-tunnbröd 
med kanelsmör smakade bra 
för många!

En mycket välbesökt luci-
afest är nu över för i år. Det 
är många som har arbetat, 
scoutledare och scouter, 
men också många föräldrar. 
Kåren vill härmed framföra 
sitt varma tack och önska 
alla en God Jul.

Torsdagen den 11 december kom med 
åskväder och hagelskurar, det var inte vad vi 
väntat oss. Skepplanda Hålanda SPF-med-
lemmar träffades i bygdegården, det kom ett 
drygt hundratal trots ovädret och medföljan-
de halka.

Komminister Mika Auvinen värmde oss 
med att läsa ur julevangeliet och ge oss fina 
liknelser från nutid. Vår egen Glädjekör 
samlades vid scenen och bjöd oss på fina 
julsånger.

Kaffet serverades och sorlet från med-
lemmarna ökade i takt med ett väntat besök. 
Ljuset släcktes ned och in kom ett vack-
ert luciatåg. Denna ovädersdag kunde ingen-
ting passa bättre än Ale Lucia som spred ljus 
och värme med sina vackra toner.

Hur gamla vi än blir uppskattar vi de 
gamla traditionerna och applåderna var 
många då tåget gick iväg till nästa framträ-
dande.

Vi önskar nu alla våra medlemmar en 
riktigt God Jul och ett Gott Nytt År.

 Olle Magnusson

Onsdagen 10 december var det inte 
bara i Blå hallen i Stockholm som det serve-
rades en tre rätters måltid. På Backaviks äld-
reboende i Nödinge hade personalen i kö-
ket, Leena och Farokh, lagat till en härlig 
måltid för både öga och gom. Som förrätt 
serverades laxterrin med blomkålsmousse, 
till varmrätt var det persiljestekt kycklingfilé 
med päronsky som dessert serverades en 
ljuvlig jordgubbsdessert. Samlingssalen var 
mycket vacker dukad av de anställda och 
efter maten framförde Gun-Britt Mellén, 
boende, sitt och övrigas tack för en trevlig 
Nobelmiddag.
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NÖDINGE FÖRSAMLING
FJÄRDE ADVENT Söndag 21 dec kl 11  

i Surte kyrka

Söndag 21 dec kl 17  

i Nödinge kyrka

Julotta, Henny Forsberg.  

Ing-Marie Juliusson, sång.

Julotta, Åke Andreasson,  

Ida Andersson, sång. Trumpetsolist.

Finsk julgudstjänst, Lisa Sorvoja.

ANNANDAG JUL Fredag 26 dec kl 11  
i Nödinge kyrka

Söndag 28 dec kl 11  
i Surte kyrka

Mässa i juletid Reine Bäck.

Mässa i juletid ”Våra vackraste julpsalmer 

och sånger”, Henny Forsberg, vuxenkör. 

Ida Andersson, sång. Hanna Bendz, cello. 

Susanna Myrberg, piano och orgel.

JULDAGEN

JULAFTON

Torsdag 25 dec kl 07  
i Nödinge kyrka 

Torsdag 25 dec kl 07  
i Surte kyrka

Torsdag 25 dec kl 11  
i Surte kyrka

Onsdag 24 dec kl 12  
i Nödinge kyrka

Onsdag 24 dec kl 17  
i Surte kyrka

Onsdag 24 dec kl 23.30  
i Nödinge kyrka

Mässa i adventstid, Åke Andreasson. 
Sören Renulf, sång. 

Gudstjänst i adventstid, Åke Andreasson. 

Gospelkören Blue’n Joy. 

Samling vid krubban. Johanna Werder 
och Singing Angels, sång. 

Julbön, Reine Bäck. Mari Åkerblom  

och Ida Andersson, sång.

Midnattsgudstjänst, Reine Bäck.  
Gospelkören Blue’n Joy.

Årets Lucia – Emma Selldin.

Strålande Luciahögtid

Nobelmiddag på Backavik Luciavärme i
Skepplanda Bygdegård


