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ADVENT
...varför firar vi advent och jul – egentligen? 

Och varifrån kommer traditionerna, 
med adventsstjärna, tomte och klappar? 

Här får du veta mer.

Sid 4 – 7

Julens gudstjänster
Läs mer på sid 16 – 17.
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Guds julgåva 
Jag gillar frihet. I alla dess former! Särskilt förtjust är jag i den sortens frihet 
som gör det möjligt att  lära känna andra kulturer och kanske få vänner i andra 
delar av världen. Det kan ju ske både med en fysisk resa, men lika gärna över 
internet. För mig är det en kittlande tanke med det gränsöverskridande som 
binder oss samman. Tänk att alla människor, i alla tider, är sammanlänkade 
och att Gud bär varenda en av oss i sitt hjärta. Jag kan få gåshud för mindre! 
Om jag sedan får välja när jag skall predika så talar jag gärna om brobyggande 
och nätverkande, medan jag har svårare för de strukturer som bygger murar 
som separerar människor. Jag vill kort och gott bidra till att koppla samman 
både människor och sammanhang, för jag tror att det är så kyrkan är tänkt 
att fungera. 

Därför är det överraskande att inledningen till detta nummer av Klockrent 
handlar om de nödvändiga begräsningarna. För sanningen är ju den att vi 
också behöver gränser. Gränserna hör till själva grundförutsättningarna för 
livet. Det finns gränser mellan jord och hav, mellan dag och natt, mellan 
vila och arbete. Och det är de nödvändiga gränserna mellan oss människor 
som gör oss unika.   

Nu, mer än på länge, lever vi i begränsningens tid. Jordens resurser är begränsade. 
Men också vår sociala samvaro har kraftigt begränsats. Vi kan inte längre 
bete oss hur vi vill. Allt är inte möjligt, och vår förmåga till självbehärskning 
sätts på prov. Särskilt när vi längtar efter att få krama om släktingarna, 
mingla med vännerna eller sjunga julsånger i en välfylld kyrka!  

När denna text skrivs är det svårt att veta hur advent och jul kommer att 
bli och vilka lokala restriktioner som kommer att gälla. Men en sak vet vi 
och det är att julens budskap är detsamma! Också detta år får vi höra den 
fantastiska berättelsen om hur Gud blir människa, och på det viset kommer 
för att dela en tillvaro som är just ”begränsad”. Eller som det står i Filipper-
brevet 2:7: Jesus ”vakade inte över sin jämlikhet med Gud, utan avstod från allt 
och antog en tjänares gestalt när han blev som en av oss”. 

Det enda som inte begränsas när Jesus föds i Betlehem är själva kärleken. Den 
blir bara större och tydligare. Det är den kärleken som är Guds julgåva till dig.   

O Gud, jordens och himlavärldens skapare, du kommer hit till oss. 
I en ung kvinnas kropp har du blivit människa; närmare oss kunde du inte komma. 
Du har trampat med dammiga fötter på våra vägar, gråtit vår gråt, ätit vårt bröd, 
sett stjärnorna ur vårt perspektiv. Du som blev ett hjälplöst barn för vår skull, 

befria oss från rädsla, uppfyll oss med kärlek, låt våra liv präglas av din närvaro. 
Vi tillber dig i Jesu Kristi namn. 
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Lär dig mer om

Advent och jul är självklarheter i vårt samhälle. Men varför firar vi advent 
och jul – egentligen? Och varifrån kommer traditionerna, med advents-
stjärna, tomte och klappar? Här får du veta mer.

Under advent förbereder vi oss för att ta emot Jesus
Advent – som betyder ankomst – är en fyraveckorsperiod när vi kan 
förbereda oss mentalt för att ta emot mysteriet, att Gud blev människa.
Nu för tiden tänder vi adventsstjärnor, som påminner om stjärnan 
som lyste över Betlehem, där Jesus föddes. Det berättas nämligen i 
Bibeln, att när Jesus föddes tändes en stjärna på himlen.

Under de fyra veckorna i advent läser vi i kyrkan varje vecka nya bi-
beltexter, som berättar om olika tider och händelser i Jesus liv.

Julen till minne av att Gud blev människa
Vi firar jul för att Jesus föddes. Gud blev en människa, föddes liten 
och värnlös, en bebis som redan från början befann sig under ett 
hot. Tanken att Gud med flit gör sig maktlös kan verka konstig, 
men som så mycket annat i vår tro handlar det om kärlek.
Gud ville bli som vi och blev därför en människa, med en 
människas alla begränsningar.
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Lär dig mer om

Fjärde advent – Maria får uppdraget 
att bli mamma till Guds son
Maria var en ung kvinna som fick besök av ängeln Gabriel. Gabriel sa 
till Maria att hon inte skulle vara rädd och berättade för henne att hon 
skulle bli mamma till Jesus – Guds son.
Nu börjar ett nytt kapitel för mänskligheten. Gud blir människa och 

föds som ett litet barn in i vår värld.

Tredje advent – Någon visar vägen
Den tredje söndagen i advent berättar bibeltexterna om Johannes döparen. 
Ibland behövs det människor som går före och som visar andra vägen. 
En sådan människa var Jesus kusin, Johannes, han som också kallades 
Johannes döparen. Johannes brann för att människor skulle omvända 
sig, döpas och förändras som människor. Han banade väg för Jesus, 
och människorna fylldes av förväntan.

Andra advent – Vad Guds rike är
Den andra söndagen i advent berättar bibeltexterna om Guds rike.
”Guds rike” är något helt annat än de riken – länder – som finns i vår 
synliga värld. Guds rike har inga gränser eller hinder. Det är i stället 
ett osynligt rike som kan finnas inom oss och vår värld.
Medan människor med vapen kan försvara åsikter och landgränser, 

talar Guds rike om den kärlek som kan och vill förändra.
Det är en kärlek som blir större och större ju mer vi ger av den och ju 

mer vi får ta emot.

Första advent – Jesus kommer med fred
Bibeltexterna för första advent handlar om glädje och fest i Jerusalem. 
Folket hade länge varit förtryckta av romarna, som hade makten, men 
nu hade de hört att det väntades en ny kung. Äntligen skulle den nya 
kungen komma! De sjöng ”Hosianna”, som betyder ”rädda oss”, en 
hälsningsfras som ofta användes på Bibelns tid när man mötte kungen. 
I kyrkan sjunger vi fortfarande ”Hosianna”, för vi hälsar Jesus välkommen.
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Lär dig mer om

Vi börjar fira kvällen före helgdagen
I Sverige har vi en tradition av att fira helgdagsaftnar. Vi börjar till 
exempel att fira julen redan på julafton och midsommar på mid-
sommarafton. Det beror på att helgen börjar klockan sex kvällen 
före helgdagen enligt gammal tideräkning. I andra länder är det 

vanligare att fira jul 25 december, det vill säga på juldagen.

Jesus kan ha fötts år 7 f. Kr.
Även fast vår tideräkning utgår från Jesus födelse, vet vi inte säkert vilket år 
han föddes. Om Jesus föddes under kung Herodes, måste han ha fötts senast 
år 4 f. Kr. Om födelsen ska vara förenlig med skattskrivningen, som nämns i 
evangeliets texter så bör Jesus ha fötts år 7 f. Kr.

En gammal fest fick ny inriktning
Allt handlar i grund och botten om att Jesus föddes. Sedan 300-talet efter Kristus har vi firat julen 25 december, 
men troligen var det inte då Jesus verkligen föddes. En romersk solgud firades ungefär vid vintersol-
ståndet. Det var en fest som liknar en som vikingarna hade vid samma tid. Kanske var det naturligt att 
fortsätta att ha fest, men byta ut inriktningen på den, och i stället fira Jesus födelse?

Julen – När Jesus föddes
På julnatten firar vi Jesus födelse, tillsammans med dem som var med i de bibliska berättelserna: herdarna, 
änglarna, Maria och Josef. Huruvida Jesus föddes i ett stall, eller en grotta, eller på någon helt annan plats 
är och förblir oklart. Bibeln nämner stallet och lyfter därmed fram Jesus enkelhet – det som inte är omgivet 
av konungars prakt, dyra ställen och vackra saker. Det är också herdar, inte kungar, som först får budskapet 
av änglarna och skyndar till stallet för att glädjas åt underverket.
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Lär dig mer om

Adventsljusstaken – Ett ljus för varje söndag
Adventsljusstaken kom till Sverige i slutet av 1800-talet. Ersta diakoni 
i Stockholm lade grunden till adventsljusstaken så som vi känner till 
den idag. Där började man tända ljus i en så kallad adventsgran, en 
gran smyckad med 28 ljus. Sju ljus tändes varje adventssöndag.
Utifrån adventsgranen skapades adventsljusstaken – en stake med sju 
ljus för varje dag i veckan under advent och en ljusstake med fyra ljus 
för varje söndag i advent.

Adventsstjärnan påminner om Betlehemsstjärnan
Nu för tiden tänder vi adventsstjärnor, som påminner om stjärnan som 

lyste över Betlehem, där Jesus föddes. Traditionen att pynta med en ad-
ventsstjärna härstammar från herrnhutismen, en religiös kristen rörelse 

från Tyskland. Vid stora firanden, som första advent, satte man upp en lysande 
stjärna för att fira. Efter ett tag blev tillverkningen av stjärnorna en del av det 

årliga julpysslet. Stjärnan spreds med herrnhutismens missionärer och nådde 
Sverige under 1910-talet.

Jultomten – En givmild ärkebiskop
Jultomten i Sverige är en blandning av den gamla gårdstomten och 
en ärkebiskop som levde i slutet av 200-talet och som var känd för 
sin givmildhet. Efter sin död helgonförklarades han och blev känd som 
Sankt Nikolaus. Hans namnsdag är 6 december.

Julklappen har sitt ursprung i de vise männens gåvor till Jesus
Vi talar ofta om de tre vise männen under julen. De var österländska 

stjärntydare som hade sett en stjärna, som var ett tecken på att ett 
kungabarn hade fötts. Stjärntydarna följde stjärnan, som ledde dem till 
Betlehem. Först gick de till palatset och träffade Herodes. Han blev 
upprörd över att en annan kung skulle ha fötts, och beslutade därför 
att låta döda det nyfödda barnet. Han försökte lura de vise männen att 
komma till honom efter besöket hos Jesus, för att avslöja var barnet 
fanns. Stjärntydarna fick dock en uppenbarelse i en dröm och valde en 

annan väg hem. I en dröm fick också Josef reda på att det fanns ett hot 
mot Jesus, och familjen tvingades fly. Stjärntydarna fann Jesusbarnet och 

gav honom gåvor – guld, rökelse och myrra. På trettondagen, 
13 dagar efter jul, firar vi att stjärntydarna kom till familjen i stallet. 
I vissa traditioner firas presentutdelning på trettondagen.



8 KLOCKRENT    NR 5 · 2020

Julinsamlingen 2020

BRYT EN
TRADITION

– för alla flickors rätt 
till ett värdigt liv

Julinsamlingen pågår 29 november 2020 till 6 januari 2021 och 
målet är att under denna period samla in 35 miljoner kronor till 
Act Svenska kyrkans livsavgörande insatser.

Det är hög tid att bryta skadliga traditioner. Tillsammans 
kan vi stoppa tvångsäktenskap, könsstympning och andra 
övergrepp. Vi lever alla under samma himmel och har samma 
rättigheter. Men beroende på var vi föds, eller vilket kön vi 
har, ser verkligheten olika ut.  

FOTO: JESPER WAHLSTRÖM
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Julinsamlingen 2020

FOTO: JESPER WAHLSTRÖM
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Julinsamlingen 2020

Legenden om Lucia - om alla flickors 
rätt till ett värdigt liv

Act Svenska kyrkan gör skillnad
Som trosbaserad aktör har Act Svenska kyrkan ett 
unikt nätverk i samhällen där religiösa ledare har 
stort inflytande över människors liv och vardag. 
Det ger möjlighet att påverka kränkande normer 
och diskriminerande familjelagstiftning. När kyrkor 
tar ställning emot exempelvis könsstympning och 
barnäktenskap, kan en förändring ske i samhället. 

Act Svenska kyrkan arbetar tillsammans med lokala 
krafter för att långsiktigt förändra. Det handlar om 
utbildning kring farorna med könsstympning, på-
verkan för att förbjuda barnäktenskap och projekt 
för att flickor ska tillåtas gå i skolan. Det handlar om 
att bryta tabun som rör jämställdhet och sexualitet 
och stå upp för alla människors lika värde. 

Legenden om Lucia ger hopp 
Kanske är det just Lucias kamp för sitt liv, sin 
kropp och sin värdighet som gjort att vi idag firar 
henne med en stor ljushögtid. Att vi låter Lucia bli 
en symbol för ljuset i mörkret. Legenden om Lucia 
kan ses som en påminnelse om att värna alla flickors 
rätt att få bestämma över sina egna kroppar och 
kunna göra egna val. Tillsammans genom Act 
Svenska kyrkan kan vi ge fler flickor möjlighet att 
ta makten över sina egna liv. 

Var med i kampen 
för alla flickors rätt till 

ett värdigt liv – ge en gåva idag! 

Swisha valfritt belopp till 

9001223 

PG 90 01 22-3 
BG 900-1223

Legenden om helgonet Lucia bär på många viktiga budskap. Ett budskap 
handlar om att en flicka ska få säga ja till det hon själv vill. En flicka har rätt 
till sin egen kropp och sitt eget liv. Hon ska kunna skriva sin egen historia. 

Berättelsen om Lucia är en berättelse om förfärliga 
övergrepp. Lucia blev bortlovad för att gifta sig redan 
som ung flicka. När hon övertalade sin mor att 
bryta förlovningen, straffades hon genom tortyr 
och sedan till ett liv på bordell. Hon uppges då ha 
sagt att eftersom hon inte gav sig frivilligt skulle 
hennes kyskhet bestå. 
Lucias motstånd väckte stor ilska hos omgivningen. 
Enligt vissa berättelser stack de ett svärd genom 
hennes hals, enligt andra stack de ut hennes ögon. 
Oavsett vilket våld hon utsattes för, så är en sak 
säker: Lucia straffades hårt för att hon trotsade 
samhällets normer.

Flickors situation idag
Runtom i världen utsätts flickor än idag för samma 
typ av övergrepp som Lucia utsattes för. Tvångs-
gifte, könsstympning, sexuellt våld och våld inom 
familjen är exempel på vanliga övergrepp mot 
flickor. Varje dag könsstympas över 10 000 flickor. 
Varje dag gifts över 30 000 flickor bort. 

Flickor får tidigt ta hand om barn och utföra 
oavlönat hushållsarbete, vilket begränsar deras 
möjligheter att utbilda sig och skaffa sig en egen 
försörjning. Flickors och kvinnors kroppar ses i 
många fall som mäns egendom. I vissa samhällen 
har kvinnor ingen rätt att äga mark eller egendom, 
ingen rätt att ha eget bankkonto och ingen rätt att 
rösta. Beroendeställningen leder till stor ohälsa.
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Var med i kampen 
för alla flickors rätt till 

ett värdigt liv – ge en gåva idag! 

Swisha valfritt belopp till 

9001223 

PG 90 01 22-3 
BG 900-1223

Julinsamlingens tema: Bryt en tradition!
Årets julinsamling handlar om skadliga traditioner som miljontals flickor drabbas av - bara för att de är 
flickor. Tillsammans kan vi stoppa tvångsäktenskap, könsstympning och andra övergrepp mot flickor.
Traditioner är viktiga för oss. Det blir extra tydligt under julen, vår största kristna högtid. Traditioner 
är invanda seder och bruk, språk och värderingar som förs vidare från generation till generation. Ofta 
skapar de en trygg ram runt våra liv, oavsett var i världen vi lever.  

Men en del traditioner är skadliga. Tvångsäktenskap, könsstympning och andra övergrepp drabbar 
många flickor runtom i världen. Varje dag gifts fler än 30 000 flickor bort, en del inte äldre än 10 år. 
Var tredje flicka och kvinna utsätts för våld under sitt liv – bara för att hon är flicka. Skadliga sedvänjor, 
strukturer och normer berövar flickor och kvinnor makten över sina liv. Det kan vi inte acceptera!  

Som kyrka har vi särskilt ansvar  
I många länder har människor större förtroende för religiösa ledare än för politiker och myndigheter. 
Därför är det avgörande att religiösa företrädare tar avstånd från exempelvis tvångsgifte, könsstymp-
ning och könsrelaterat våld. Act Svenska kyrkan har en unik möjlighet att samarbeta med andra religiösa 
aktörer och förändra förtryckande strukturer, oavsett om de finns inom kyrkan eller i övriga delar av 
samhället.  

Tillsammans med andra kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan för 
mer rättvisa samhällen, där flickor och kvinnor kan göra sina egna val. Coronakrisen har lett till att det 
könsrelaterade våldet ökat. Behoven av stöd är större än någonsin. I julinsamlingen 2020 bjuder vi in till 
att vara med i kampen för alla flickors rätt till ett värdigt liv!
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Alternativ julkalender 2020

4 Säg tack minst fem gånger.

10 Ge en gåva till någon 
  som behöver den.

9 Bjud någon på en
 pepparkaka.

6 Andra advent: Tänd ett ljus
 och be en bön för någon som
 har det tungt.

5 Fråga någon hur den mår.

1 Håll upp dörren för någon. 2 Skriv en uppmuntrande
 kommentar på nätet

11 Berätta för någon vad
  du beundrar hos den.

8 Släpp någon före i kön

7 Lyssna och låt ett samtal
 handla om den som är 
 framför dig.

3 Sortera ut något du 
 kan ge vidare.

12
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OMTANKETID RÅDER STÄNDIGT. VI BEHÖVER MEDVETET TRÄNA OSS PÅ ATT 
BRY OSS OM VARANDRA. I DEN HÄR KALENDERN FINNS EN VÄNLIG HANDLING 
FÖR VARJE DAG. SPRID OMTANKEN VIDARE! DEN SMITTAR!

24 Fjärde advent: Njut av julens 
  mirakel och minns, ett barn 
  kan förändra världen!

19 Cykla, promenera eller ta
  bussen istället för bilen.

17 Plocka upp skräp på marken 
  och släng i en soptunna.

18 Be för människor som
  tvingas fly från krig.

14 Skicka ett julkort till
  någon som är ensam.

13 Lucia: Fundera på hur du kan 
  vara ett ljus i mörkret för
  någon i utsatthet.

23 Lämna en julklapp, gärna
  hempysslad, på allmän plats
  med en lapp ”Varsågod”.

22 Ha tålamod, stressa inte.

21 Testa att äta något
  vegetariskt.

20 Tredje advent: Skicka tre
  sms fyllda av kärlek.

16 Hör av dig till någon du
  inte pratat med på länge.

15 Försök att uppskatta saker 
  du tar för givet.

12 Skriv ”glöm inte att du
  är värdefull” på en lapp och
  lämna på en synlig plats.
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Reflektion

Det blir inte alltid som man tänkt…
Det blir inte alltid som man tänkt, det har vi fått många exempel på i år. På 
grund av smittorisk och restriktioner har vi alla fått ställa in och ställa om 
olika saker. Resor, fester och möten med släktingar och vänner har fått 
skjutas på framtiden. Just nu funderar många på hur det blir i jul, kommer 
vi att kunna fira med dem vi brukar? Kan vi åka och hälsa på släktingar vi 
inte träffar så ofta? Traditionerna i advent och jul är viktiga för oss, och i 
år blir kanske inte allt som det brukar vara.

Ett perspektiv på advent och jul som vi kanske inte 
tänker på är att så mycket kring Jesus inte alls blev 
som förväntat. På Första advent läser vi om hur Jesus 
rider in i Jerusalem. I många generationer hade det 
judiska folket väntat och längtat efter sin kung och 
befriare, han som kallades Messias, den smorde. 

Han skulle driva ut romarna som ockuperade 
landet, återupprätta kung Davids gamla rike och 
skapa fred och välgång för folket. Men det blev ju 
inte riktigt så, Jesus besegrade inte krig och ondska 
genom vapen, uppror och kamp. Istället pekade 
han med sitt liv och död på ett annat slags rike, och 
på ett annat sätt att besegra ondska.

När Jesus, Guds son, föds sker också detta på ett 
annorlunda sätt än vad man hade kunnat förvänta 
sig. Tänk så många omständigheter i samband med 
hans födelse som var inte bara oväntade, utan också 
olämpliga och direkt livsfarliga! Att en ung, ogift 

kvinna blev gravid var på denna tid och plats förenat 
med skam och skandal. Att föda i ett smutsigt stall 
bland djur och hö, det är riktigt dåliga hygieniska 
förhållanden för både mor och barn. Att tvingas fly 
landet med det nyfödda barnet kunde ha slutat illa.

De enkla och oansenliga förhållandena kring Jesu 
födelse kanske kan få oss att tänka till och släppa 
lite på de orimligt stora förväntningarna vi ofta 
har på vårt julfirande. De små och till synes oan-
senliga sakerna vi faktiskt kan göra kanske kan bli 
mer meningsfulla för oss denna jul. Att tända ett 
ljus och ta en stilla stund för eftertanke och kanske 
läsa julevangeliet där hemma. Att höra av sig till 
någon som är ensam, skänka en gåva till ett gott 
ändamål eller något annat som vi kanske annars 
glömmer bort när allt är ”som vanligt”.

TEXT: ANDREAS HANBERGER
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VISSTE DU ATT…

500 
personer 

besökte våra 
kyrkogårdar under 
allhelgonahelgen?!

⬛ Om kristen tro
Vill du veta mer om kristen tro? 
I Svenska kyrkan finns det 
plats för dig som är nyfiken 
och vill utforska vilka andliga  
upptäckter som kan göras inom 
kyrkan och vad det innebär 
att leva som kristen. 
På webben kan du läsa om 
vad Svenska kyrkan står för. 
Du kan också få näring till dina 
egna tankar om kristen tro. 

För att komma direkt till 
Svenska kyrkans hemsida 
skanna QR-koden nedan:

Läs mer på:
www.svenskakyrkan.se/

om-kristen-tro

VISSTE DU ATT… 

1677 
personer såg Julspelet 
i Kristinedalkyrkan

 förra året?

Tyvärr har vi i år blivit tvungna att ställa in Julspelet, både för 
skolklasser och allmänheten, på grund av rådande restriktioner 
kopplade till Covid-19.

Det nuvarande spelet hade premiär 2008 och har de senaste tolv 
åren utvecklats till en tradition för över 1500 församlingsbor.
Vi är ledsna för den brutna trenden men lovar att komma tillbaka 
med ett sprakande Julspel nästa år!

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR 
FRÅN OSS PÅ 

HOS MARTA OCH MARIA!

Tack för allt stöd under ett minst sagt annorlunda år.
Följ oss på Facebook för att få de senaste uppdateringarna.

www.facebook.com/MartaOchMaria
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SÖNDAG 29 NOVEMBER 1 s. i Advent
Kristinedalkyrkan 11.00 Familjemässa
Ödsmåls kyrka 11.00 Gudstjänst
Kristinedalkyrkan 13.00 Gudstjänst
Ödsmåls kyrka 13.30 Gudstjänst

Norums kyrka 16.00 Musik i kyrkan
Norums kyrka 18.00 Musik i kyrkan
"NU VÄNTAR HELA JORDEN"
För mer information se sista sidan...

SÖNDAG 6 DECEMBER 2 s. i Advent
Ödsmåls kyrka 11.00 Mässa 
Kristinedalkyrkan 18.00 Mässa 
Norums kyrka 18.00 Mässa

SÖNDAG 13 DECEMBER 3 s. i Advent
Kristinedalkyrkan 11.00 Ekumenisk mässa
Ödsmåls kyrka 11.00 Gudstjänst

Årets "Luciagudstjänst" från Ödsmåls kyrka 
förinspelas och visas digitalt. Se hemsida.

Norums kyrka 18.00 Mässa

SÖNDAG 20 DECEMBER 4 s. i Advent
Kristinedalkyrkan 11.00 Mässa
Ödsmåls kyrka 11.00 Mässa
Norums kyrka 18.00 Mässa

TORSDAG 24 DECEMBER Julafton
Ödsmåls kyrka 09.30 Samling vid krubban
Norums kyrka 10.00 Samling vid krubban
Kristinedalkyrkan 10.30 Samling vid krubban
Ödsmåls kyrka 11.00 Samling vid krubban
Norums kyrka 11.30 Samling vid krubban
Ödsmåls kyrka 17.00 Julbön
Kristinedalkyrkan 23.30 Midnattsmässa

FREDAG 25 DECEMBER Juldagen
Norums kyrka 07.00 Julotta
Ödsmåls kyrka  07.30 Julotta
Kristinedalkyrka 11.00 Mässa

Julen är bäst 
i kyrkan! 
Med de speciella förutsättningar vi har i år vill 
vi fira advent och jul på ett så klokt sätt som 
möjligt. Därför har vi gjort anpassningar i kyr-
korummen så att det inte uppstår trängsel eller 
att vi kommer varandra för nära. När vi har 
planerat har vi också tagit höjd för att vi inte 
kan vara fler än 50 personer på samma guds-
tjänst. För att så många som möjligt ändå skall 
kunna vara med har vi valt att utöka antalet 
gudstjänster. Så är det till exempel med guds-
tjänsterna på första advent, med Samling vid 
krubban på julafton samt vid trettondedagens 
Musik i kyrkan.  

Till några gudstjänster kommer man också be-
höva anmäla sitt intresse. Detta är för att de 
som planerar att komma säkert skall veta att 
det finns plats. Anmälan kommer att gälla för 
alla gudstjänster på första advent, på julnattens 
Midnattsmässa, på Julottorna samt Musik i 
kyrkan på Trettondedagen. 

Platsbokning kan göras från och med 
ca. en vecka innan respektive gudstjänst. 
Vänligen se vår hemsida för att boka via 

webben, eller ring expeditionen på 
tfn: 0303-660 00 (vardagar 9 – 12).

Så extra välkommen till kyrkan med dess många 
gudstjänster i år! 

Bereden väg för Herran!
Berg, sjunken, djup, stån opp!
Han kommer, Han, som fjärran
Var sedd av fädrens hopp:
Rättfärdighetens Förste,
Av Davids hus den störste.
Välsignad vare Han, 
som kommer 
i Herrans namn!

16
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Julens gudstjänster

LÖRDAG 26 DECEMBER Annandag jul
Ödsmåls kyrka 11.00 (Sammanlyst) Mässa

SÖNDAG 27 DECEMBER Söndag efter jul
Ödsmåls kyrka 11.00 Gudstjänst
Stenungsunds kapell 18.00 Mässa

TORSDAG 31 DECEMBER Nyårsafton
Stenungsunds kapell 15.00 Nyårsbön

FREDAG 1 JANUARI  Nyårsdagen
Kristinedalkyrkan 11.00 (Sammanlyst) Mässa 

SÖNDAG 3 JANUARI Söndag efter nyår
Kristinedalkyrkan 11.00 Mässa
Ödsmåls kyrka 11.00 Gudstjänst
Norums kyrka 18.00 Mässa

ONSDAG 6 JANUARI Trettondedag jul
Ödsmåls kyrka 11.00 Mässa

Norums kyrka 16.00 Musik i kyrkan
Norums kyrka 18.00 Musik i kyrkan
"STJÄRNGLANS OCH SNÖGLITTER"
För mer information se sista sidan...

Gudstjänster som 
behöver anmälan!

Veckomässa
Tisdagar kl. 18.30
i Kristinedalkyrkan

1/12, 8/12, 15/12 och 22/12

- en samling i kyrkan för de allra yngsta 
med barnet i fokus och Jesus i centrum.

Fredag 18 december
kl. 10.30 i Norums kyrka

Kyrka-Arbetsliv bjuder in till 
"Adventsmorgon i kapellet"

Vi tänder ljuset, sjunger adventspsalmer, 
och lyssnar till Norums vokalensemble. 

Kaffe/te och fralla innan du 
fortsätter till jobbet, återvänder 

hem eller någon annanstans. 
Välkommen till en stämningsfull 

början på arbetsdagen!

Obs! Begränsat antal platser!

Adventsmorgon 
Fredag 27 november 

kl. 07.30 i Stenungsunds kapell

Vi lever i extraordinära tider där saker och ting 
kan hända med kort varsel. Därför har vi valt att 
vara sparsamma med att skriva ut medverkanden på 
gudstjänsterna. Vill du ha den senaste informationen 
om våra gudstjänster hittar du den på vår hemsida: 

svenskakyrkan.se/
stenungsund

 
eller så kan du skanna 
QR-koden här bredvid för 
att komma direkt till den 
digitala gudstjänstkalendern.
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FOTO: JESS WEESE
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Julevangeliet

Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en 
förordning om att hela världen skulle skattskrivas. 

Det var den första skattskrivningen, och den hölls när 
Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att 

skattskriva sig, var och en till sin stad. Och Josef, som genom 
sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig från Nasaret i 

Galileen upp till Judeen, till Davids stad Betlehem, för att skattskriva 
sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som väntade sitt barn.

 
Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, och hon 

födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en 
krubba, eftersom det inte fanns plats för dem inne i härbärget.

I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin hjord om natten. 
Då stod Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste 

omkring dem, och de greps av stor förfäran. Men ängeln sade till dem: 
"Var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för 

hela folket. I dag har en frälsare fötts åt er i Davids stad, han är 
Messias, Herren. Och detta är tecknet för er: ni skall finna ett nyfött 

barn som är lindat och ligger i en krubba." Och plötsligt var där 
tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud: 
"Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt."

När änglarna hade farit ifrån dem upp till himlen, sade herdarna 
till varandra: "Låt oss gå in till Betlehem och se det som har 

hänt och som Herren har låtit oss veta.” De skyndade i väg och 
fann Maria och Josef och det nyfödda barnet som låg i krubban. 

När de hade sett det, berättade de vad som hade sagts till dem 
om detta barn. Alla som hörde det häpnade över vad 

herdarna sade. Maria tog allt detta till sitt hjärta och 
begrundade det. Och herdarna vände tillbaka och 
prisade och lovade Gud för vad de hade fått höra 

och se: allt var så som det hade sagts dem. 

LUKASEVANGELIET 2:1-20
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VISSTE DU ATT… Kyrka-Arbetsliv gjorde 

44
besök på arbetsplatser 

under förra året?!

VISSTE DU ATT…
det delades ut

235000
kronor i ekonomiskt stöd 

till behövande i Stenungsund 
under förra året?! 

(Möjligt genom bidrag av
Hos Marta och Maria. Stort tack!)

VISSTE DU ATT…

76 
barn deltog i våra 

barnkörer förra året?!

KLOCKRENT    NR 5 · 2020

Här har vi valt att göra krubban 
i en trälåda som vi sedan målat, 
men det går självklart lika bra med 
att ta en skokartong, låda eller dylikt.

Här ser ni exempel på 
hur det går att göra ett 
litet Jesusbarn med hjälp 
av lera. När leran torkat 
kan man enkelt måla den 
i vilken färg som passar.

Maria och Josef i stallet. Jesusbarnet 
vilar i sin krubba på en bädd av lite 
grön mossa. Lite halm passar fint att 
lägga i stallet och runt krubban.

Pedagogerna tipsar!
Inför julen har vi valt att skapa en egen julkrubba, och här är ett 
exempel på hur en krubba kan se ut. Låt fantasin flöda! Stallet 
har målats i en brun färg och ni kan med hjälp av hö, mossa eller 
annat naturmaterial bygga både djur och figurer.
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Gör din egen julkrubba

21KLOCKRENT    NR 5 · 2020

”Du stjärna över Betlehem, o, låt ditt milda ljus få lysa in med hopp och frid, i varje hem och hus.”
När ni gör er krubba, utgå från saker ni har hemma. Spåna fritt hur just ert stall och era 
figurer kommer att se ut. Och kanske kan krubban kompletteras nästa år...

De tre stjärntydarna kan med fördel få bli både 
färgglada och smyckade med paljetter. Dessa 
är gjorda med toarullar, tyg och flirtkulor.

En stjärna kan ni klippa ut från gult färgat 
papper, filt eller göra i lera och sedan måla.
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Jullovsaktivitet
Filmkväll
Torsdag 7 januari 2021
Kristinedalkyrkan, kl. 15.00 – 18.00
Kom och häng med oss, vi kollar film och äter pizza!
För dig som går i åk. F – 5. 

Anmälan till: anna.refors@svenskakyrkan.se 
Ev. allergier och telefonnummer till kontaktperson/vårdnadshavare

Lördag 26 december
Annandag jul kl. 14.00 – 16.30

i Kristinedalkyrkan

Julfirandet fortsätter och Du är välkommen!

Välkommen på enkelt julfirande

Begränsat antal platser. Vuxna 40 kr/Barn gratis.

Anmälan till Anna Blomberg.

Mejl: anna.blomberg@svenskakyrkan.se / Tfn: 0703-29 19 32 

- en annan dag
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Tips från köket!
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Saffransockerkaka

Det här behöver du:
200 gram smör
2 ägg
3 dl strösocker
1 påse saffran (stött)
1 1/2 dl mjölk
4 dl vetemjöl
2 tsk bakpulver

Gör så här :
Ställ ugnen på 175 grader. 
Smält smöret och låt svalna...
...nu kanske ni kan tycka att 200 gram 
smör låter mycket. Och ni kan minska 
om ni vill, men vill ni ha en riktigt saftig 
sockerkaka - snåla inte på smöret.

Vispa ägg och socker pösigt/fluffigt. 
Och blanda i de avsvalnade smöret och 
mjölken i bunken. 

Tillsätt saffranet (stött) och rör ihop 
mjöl och bakpulver innan du även rör 
ner det i blandningen. 

Häll upp i en smord och bröad form, 
ställ in i nedre delen av ugnen. Grädda 
i 40 – 45 minuter och låt svalna innan 
du stjälper upp den på ett fat.

Salt kolafudge

Detta behöver du:
3 dl vispgrädde
2 1/2 dl socker
1 dl ljus sirap
1 vaniljstång
100 gram vit choklad
50 gram smör
1,5 tsk flingsalt + extra till garnering

Gör så här: 
Koka upp grädde, socker, sirap och frön från en urskrapad 
vaniljstång samt vaniljstången i en vid kastrull. Rör om då 
och då. Låt koka tills temperaturen uppnår 120C. 
Ta sedan kastrullen från värmen och fiska upp och släng 
vaniljstången. Rör ner vit choklad bruten i bitar, smör och 
flingsalt. Rör tills smeten är jämn och fri från klumpar, och 
häll sedan över smeten i en avlång brödform klädd med 

bakplåtspapper. Sprinkla gärna över lite extra flingsalt 
på toppen efter ett par minuter. Förvara i 

kylen tills fudgen stelnat helt, skär den 
sedan i bitar. Förvara i kyl.



Söndag 29 november kl. 16.00 & 18.00 i Norums kyrka

”Nu väntar hela jorden”
I varje hus och hem finns någon som väntar. Någon på välförtjänt ledighet, 

någon på sina nära och kära och någon på paket. Vi tänder ett ljus och längtar dit 
tillsammans. Ljuset lyser för oss och omsluter oss med kärlek och förväntan. 

NORUMS VOKALENSEMBLE
under ledning av Frida Wendelius.

MUSIK I KYRKAN

Onsdag 6 januari kl. 16.00 & 18.00 i Norums kyrka

”Stjärnglans och snöglitter”
Norums vokalensemble sjunger sina julsångsfavoriter 

från advent till trettondedagen.

NORUMS VOKALENSEMBLE
under ledning av Frida Wendelius.

MUSIK I KYRKAN

Anmälan! Se sid 17.

Anmälan! Se sid 17.


