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Julgrans
plundring

Söndagen den 11 januari, kl 15-17
Folkets Hus, Nol

Tiden går fort och direkt efter helgerna är det dags för vår 
traditionella Julgransplundring. Det brukar vara en uppskattad 

tillställning. Ta med barn och barnbarn.

Musik och dans kring granen!

Servering, lotterier.

Godispåsar till alla barn, det kostar inget!

Anmälan till expeditionen: tel 0303-74 21 13 

eller e-post: sap.ale@telia.com

Musik: Carina med partner

Idag har jag varit och tänt ett ljus 
på min pappas grav. Han har 
varit död i tre år och jag saknar 

honom mycket. Han var en pappa 
som inte gjorde så mycket väsen av 
sig, bara allt flöt på i det vardagliga 
lunket, så var han nöjd.

Enda gången på året som han 
blev orolig och inte var sig själv 
riktigt, var strax innan jul.

Då brukade, min lugna pappa, ta 
sig ton och säga, (med lite darr på 
rösten) att inte ens tio vilda hästar 
kunde få honom att lämna hemmets 
lugna vrå denna jul.

Mamma brukade svara, att det 
hade hon uppfattat eftersom han 
inte pratat om annat sedan tredje-
dag jul förra året.

Förra året, ja det började redan 
i november då mamma frågade om 
det inte skulle vara trevligt att fira 
jul hos min mormor i Danmark. 
De första åren sa pappa aldrig nej, 
utan gjorde snällt som mamma 
ville. Men på senare år brukade han 
bli något blek om nosen när detta 
kom på tal, för hur mycket han än 
tyckte om de danska släktingarna, 
så menade han att de var lite för 

levnadsglada.
Lugn och ro var alltid hans 

motto, och i Danmark hos mina 
släktingar hände och händer det 
fortfarande mycket kring jul. Det är 
deras motto.

”Jaha,” sa mamma lite surt,  ”det 
är bara för att det är min släkt.” 
Och så började hon att rabbla upp 
allt hon gjort för pappas släkt. Men 
när hon var mitt uppe i en skildring 
om hur opassande hans mamma 
betett sig vid det och det tillfället, 
och måste ta en paus för att andas, 
så sköt pappa in orden som han 
trodde skulle lägga sordin på hela 
den tröttande diskussionen.

”Men det är inte för din släkt 
som 
jag inte 
vill 
åka till 
Jylland 
över 
julen, 
hur 
kan 
du tro 
något 
sådant? 

Nej det är för att jag inte vill ligga 
och köra på vägarna.”

”För tänk”, sa han ”det kan bli 
både isgata och snöstorm och halva 
Danmarks befolkning kommer att 
var ute på vägarna och på båtfärjan.”

Ett par dagar senar vid frukosten 
fick mamma revansch. Hon lade 
fram ett kuvert på köksbordet.

”Vad är det?” sa vi undrande. 
”Platsbiljetter till expresståget 

dagen före julafton och biljetter 
hem på tredjedag jul,” sa mamma 
stolt.

”Nu slipper du köra ”sa hon, 
med ett strålan-
de leende. ”Nu 
reser vi till Kolding 

och firar en riktig jul.”
Jag glömmer aldrig pappas blick 

den gången. Den var tom.
Min bror sa att inget kunde 

tvinga honom att följa med. Han 
skulle minsann gå ut med sin 
flickvän och andra ungdomar och 
protestera mot julen, som är, som 
han sa, kapitalisternas och affärs-
männens påhitt.

Själv tänkte jag att julen inte är så 
dum, för hur skulle annars en ung 
flicka få allt som hon behöver. 

Vid den tiden hände det sig att…
Det jag minns med värme från 

barndomens jular i Danmark , är 
inte julklapparna, inte pappas ovilja 
att åka, eller min brors protester. 

Det jag minns är julstämningen 
som infann sig på juleaften när 
prästen läste julevangeliet, när 
granen tändes och doften av skinka 
spred sig i rummet på gården hos 
min mormor. Och jag minns att hon 
alltid bad med orden:

 ”Gud hjälp mig att vara till 
glädje för någon annan.”

God Jul! 
Vivianne Wetterling

Kyrkoherde Skepplanda pastorat

BETRAKTELSE

Vid den tiden hände det sig att…

www.svenskakyrkan.se/nodinge 
Pastorsexpeditionen 031-98 00 12

NÖDINGE FÖRSAMLING
 

GUDSTJÄNST I NYÅRSTID
Torsdag 1 jan kl 11 i Surte kyrka
Nyårsgudstjänst, Åke Andreasson,  
musikmedverkan. Nyårsdagen. 

Söndag 11 jan kl 17 i Surte kyrka
”I stjärnans tecken” - ett sång och  
musikprogram i ljus, ljud och toner. Anders 
Lundin – sång, Dahn Hector – klaviatur, 
Lennart Johansson - trummor, Mikael 
Björck – gitarr och Sören Backman – bas. 
Präst: Åke Andreasson.

Söndag 28 dec kl 11 i Surte kyrka
Mässa i juletid ”Våra vackraste jul-
psalmer och sånger”, Henny Forsberg, 
vuxenkör, Hanna Bendz, cello. 
Susanna Myrberg, piano och orgel. 
Ida Andersson, sång. 

Onsdag 31 dec kl 18  
i Nödinge kyrka
Nyårsbön, Åke Andreasson.  
Ing-Marie Juliusson, sång. Nyårsafton.

www.mittiale.se - 0303-444 000

Starrkärr-Kilanda församling
Alafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-Älvängen

Musikgudstjänst
”I natt ska undret ske”

Trettondedag jul 6/1 
Nols kyrka kl. 17.00

Medverkande:  
Magnoliakören med solister och 

instrumentalister

Välkommen!

Glasbruksmuseet surte, www.glasbruksmuseet.nu, Telefon: 0303-33 01 06

GLASBRUKSMUSEET
MINNENAS SURTE
En fotografisk kulturskatt

Ett urval bland tusentals bilder från Glasbruksmuseet och 
Kulturföreningen Bruksongars stora fotoarkiv visas på 
Glasbruksmuseet Surte från den 11 januarit t o m den 1 mars.  

Start med vernissage söndag 11 januari kl 12.00.

Arrangörer:  
Kulturföreningen Bruksongar  
och Glasbruksmuseet

VÄLKOMNA!

Hjälper stora och små företag med  
bokföring, moms, löner, arbetsgivaravgifter, 
deklarationer, avstämningar  och bokslut.

Nu med kontor på Utmarksvägen 8 i Kungälv.

Välkommen! Önskar Anneli

Nyponrosen

Mobil 0706 35 13 31  www.nyponrosen.se

vgifter,
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