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Adventstid kom till mitt ensamma hus,
jag sätter i staken ett sparat ljus.
Något skall ske bortom frostig advent,
jag väntar en gåva som Herren sänt. 

Den gåvan är av ett helt annat slag,
än gåvor vi ger till varann var dag.
Öppna din tillstängda dörr i ditt hus,
så lyser i mörkret ett litet ljus.
(Carl-Bertil Agnestig, text och musik)

DEN HÄR SÅNGEN minns jag att vi sjöng i skolan när jag var 
liten. Advent betyder ankomst. Ett ord som vittnar om att vi 
väntar på att någon skall komma och denna någon är Jesus. 
Hur är det med vår väntan? Har vi någon förväntan eller läng-
tan i denna märkliga tid? Brinner min längtan som en stark och 
klar låga, eller liknar den en glöd som håller på att slockna? 

VI HAR EN SVÅR TID bakom oss och framtiden känns oviss. 
Många har förlorat sina arbeten, oroar sig för framtiden och 
har svårt att få livet att gå ihop. Fler människor lever i det som 
kallas matfattigdom och har inte råd att köpa mat till sig själva 
eller sina barn. Skilsmässorna har ökat i vårt land och många 
lider av ensamhet och psykisk ohälsa. Vad händer då med vår 
längtan och vår väntan? 
I tider av ovisshet, oro och mörker kan Gud kännas långt borta, 
men tänk om han är närmare än vad vi känner och tror? 

VI TÄNKER OFTA att Jesus kommer utifrån. Att vi behöver 
bereda plats åt honom i våra hjärtan så att han kan flytta in. 
Adventsberättelsen tolkas ofta så – att såsom Jesus red in i 
Jerusalem kommer Gud till mig, men man skulle också kunna 
tänka precis tvärtom.  

I 1 Johannesbrevet 4:16 står det att Gud är kärlek.  
Om Gud är kärlek, då kommer väl Jesus inte utifrån, utan sna-
rare inifrån, genom mitt eget hjärta? 
Problemet är bara att där är inte alltid jag. Jag kan lämna mitt 
hjärta och allt som hjärtat står för – medkänsla, rättvisa, förso-
ning, kärlek. 
Så frågan blir istället: Är jag innanför eller utanför? Behöver 
jag stiga in i mitt hjärta, så att jag kan möta Jesus där? 

VARJE MÖTE MED EN ANNAN MÄNNISKA är på något sätt en  
ankomst, då Jesus bor i oss. Vår kallelse som kyrka är att öppna 
hjärtats portar och hålla dörrarna öppna så att Guds kärlek kan 
flöda genom oss. En sådan kärlek slocknar aldrig, men den 
bränner heller inte ut sig. 
Vi närmar oss julen där vi firar att Gud blev människa. Ett litet 
barn som föds i ett stall i Betlehem. Jesus kommer inte bara  
inifrån, utan också underifrån för att ge av sig själv till oss. 
Gud föddes som människa, för att komma närmare oss. Han är 
nära, mycket närmare än vad vi kanske känner och tror. 

MITT I DEN MÖRKASTE av tider på året väntar en gåva av ett 
helt annat slag och den gåvan är Jesus. Om vi öppnar vår 
tillstängda dörr inifrån och ut, kan han som är världens ljus bli 
synlig och få mig att brinna och längta på nytt. 
I våra fönster brinner adventsstjärnor och ljusstakar som vill 
påminna oss om ljuset som finns i Jesus. Över dem som bor i 
mörkrets land strålar ljuset fram. (Jesaja 9:2).

För dem som vandrar i mörkret
ska ett ljus skina klart.
Ja, över dem som undrar 
ska ett ljus gå opp!
För himmelens dörrar har öppnats 
och ljuset från himmelen strålar hit ner. 
I världen har mörkret skingrats 
och änglaskarorna ler. 
(Psalm 858 av Lars Westberg och Jerker Leijon) 

I väntans tider
Text: kyrkoherde Jannica Norén, foto: Alexander Dahlquist

Informationsbladet ges ut av Svenska kyrkan i Stora Lundby-Östad pastorat och utkommer med fyra nummer per år.
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DET ÄR INTE ALLA förskolor förunnat att ha en utbildad kondi-
tor i personalstyrkan. Den lyxen har kyrkans förskola Hjärtat 
i församlingshemmet i Gråbo. Här jobbar Wenche Tell som 
barnskötare. Det blir fullt naturligt att hon har hand om barnen 
när de ska baka, både de yngre och de äldre. För bakar, det gör 
man ofta på förskolan. Gärna en gång i veckan.

I BAKNINGEN SOM AKTIVITET kan hon inkludera sådant som  
står i läroplan för förskolan, som t ex matematik och miljö. 
Ofta bakas det bröd av den överblivna frukostgröten, ett bra sätt 
att lära barnen om miljömedvetenhet. Dessutom blir grötbrödet 
väldigt saftigt och gott! 
 Barnen får träna sig i att räkna hur många skedar mjöl och 
socker som ska ner i bunken, prata om volym som decilitrar 
och matskedar och göra kakor i olika geometriska figurer. De 
får se, känna och smaka på mjölet och sockret. Genom att 
använda alla sina sinnen så lär de sig ännu bättre. 
När de t ex ska baka bullar så frågar Wenche barnen om de vet 
vad man gör bullar av. Det blir ett litet samtal om allt som ingår 
i bulldegen. 

– HUR GÖR DU DÅ rent praktiskt, undrar jag och föreställer mig 
hur rörigt och stökigt det borde kunna bli när ett gäng yngre 
barn får fritt spelrum med mjöl och deg.
Wenche delar med sig av sitt bästa tips: 
– Se till att du själv har mätt upp hur mycket av varje ingre-
diens som det går åt redan innan ni börjar. Mjölet i en skål, 
sockret i en annan osv. Låt sedan barnen få räkna och ösa från 
de skålarna till den stora degbunken. Då gör det inte något om 
barnen räknar fel eller om en matsked blir överfull och en an-
nan halvtom. Det är ju inte alla barn som har lärt sig räkna än, 
och då blir det här en bra övning. 
Kanske låter det då som Wenche citerar: en, tå, många, många!

NU I ADVENT när det är dags för pepparkaksbak hemma hos dig 
själv – låt barnen vara med och låt fantasin få utrymme. Måste 
pepparkakorna t ex ha den där formen som de traditionella for-
marna har. Kanske kan man göra egna figurer? Prova att rulla 
degen till en lång rulle och skära runda skivor istället för att 
använda formar. Och visst måste man väl få provsmaka degen 
även som vuxen?

En, tå, många, många!
Förskolan Hjärtat i Gråbo inkluderar matematik och miljötänk när barnen bakar

Text: Anna Carlsson, foto: Wenche Tell
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Carina Lärkäng, Gråbo

– Det bästa med julen är att 
man släpper kraven, landar 
och tar det lugnt. Inte så 
mycket julpynt. Liten julgran. 
Mest att vara tillsammans.

I år ska vi fira hemma hos oss, 
Lasse och jag. Kanske skypar, 
träffas lite utomhus. Vi får se. 
Annars brukar barnen komma 
hem till oss. Men nu blir det 
kanske vi två och katten.

Joel Andersson, Sjövik

– Jag gillar julen för att man 
får leksaker. Jag gillar att få 
olika pyssel och leksaker, det 
är julklappar. Tomtens renar 
gillar jag också! 

När det är kväll så är det jul. 

Evy Carlsson, Gråbo

– Ljusen, värmen, glädjen 
gemenskapen. Det är det 
som betyder något. Att man 
tänker lite på Jesusbarnets 
födelse. 

I år vet jag inte riktigt, vi 
får se. Hemma hos oss eller 
hos barnen. Det är en öppen 
fråga, med coronarestriktio-
nerna. 

Ida Birkeland och Joanna 
Ferm, Gråbo

– Det är en trevlig tradition 
och det känns viktigt att 
spendera den med familjen. 

Vi brukar äta julmat och 
öppna julklappar. Vi brukar 
också träffa släkten, men i år 
med Corona så vet vi inte hur 
det blir.

VAD GILLAR DU BÄST MED JULEN? HUR SKA DU FIRA I ÅR?

Restriktionerna i samhället gör att det är svårt att 
veta vad som kommer att bli möjligt att genomföra 
av det vi har planerat.
Vi kan bara uppmana alla intresserade att gå in och 
läsa på vår webbplats, där vi kontinuerligt lägger ut 
ny information.

FOTOUSTÄLLNING UTOMHUS 
OCH DIGITAL JULKALENDER
Under sommaren pågick en fototävling, med annonsering på 
Facebook och Instagram, för att få in lokala amatörfoton till 
den fotokalender som ges ut av Stora Lundby församling. 
Det kom in massor av bilder! Närmare 200 stycken, för att 
vara exakt. Tre vinnare har utsetts. De fick varsitt presentkort 
hos lokala handlare och sin bild tryckt i 2021 års kalender.

Vi vill gärna få visa upp fler än bara de tre bilderna, och ordnar 
därför en fotouställning utomhus i Gråbo under perioden 
28/11–5/12. En del av fotona kommer också att visas som 
en julkalender på vårt Instagramkonto fr o m 1 december.

Den tryckta fotokalendern kostar 100 kr och finns till försälj-
ning i Sjöbodens fisk, hos Gråbo presenter och blommor och 
via Stora Lundby församling. Intäkterna från kalendern går i år 
till organisationen Talita samt vår polska vänförsamlings arbete 
för barn, unga och funktionshindrade i staden Mieroszów.

SECONDHANDBUTIKEN
Om restriktionerna tillåter så är butiken öppen kl 10-12 alla 
lördagar under advent, t o m 19 december. Det kommer att 
vara begränsat antal samtidiga kunder i affären.

ADVENTSMYS
Det blir inte någon adventsmarknad i Stora Lundby försam-
lingshem i år. Om möjligt kommer det istället bli Adventsmys 
– en stund med kaffeservering, kanske utomhus, försäljning 
av fotokalendern och årets listlotter. I år finns en tavla av  
Gråbokonstnären Ariana Ramhage som ett separat listlotteri. 

JUL PÅ GÅNG
Söndag 20 december är det dags att sjunga in julen i Sjövik, 
fast på ett nytt sätt. För att undvika trängsel i år kommer vi 
inte att samla alla vid Bohlins torg. 
Vi går istället runt i Sjövik, stannar på några olika ställen utom-
hus och bjuder på en ”mini-jul”. Det blir julsånger, läsning av 
julevangeliet och servering av glögg och pepparkakor. 
Information om exakta tider och platser kommer att finnas på 
vår webbplats.

Vad händer under advent i år?
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NYTT JOBB, NYA NAMN, nya ansikten och nya nycklar. 10 
stycken, till församlingshem och kyrkor, till förråd med biblar, 
pysselmaterial, psalmböcker –  allt för att kunna göra mitt jobb. 
Mitt drömjobb. För så är det faktiskt, att vara präst i Östad med 
omnejd har de senaste 10 åren varit ett drömjobb. 
 Tänk att få jobba på landet med närheten till Alingsås, Mjörn 
och Göteborg. Tänk att få jobba i ett sådär lagom stort samman-
hang där man har en chans att faktiskt lära känna människor. 
Träffa unga, ungdomar och vuxna. Leda 
gudstjänst söndag efter söndag och 
därmed både få tala om och visa på Guds 
stora kärlek, ett drömjobb som nu är mitt. 
Det blev på riktigt när jag stod där med 
dator, telefon och alla nycklarna i handen. 

DE FÖRSTA VECKORNA blev intensiva, lära 
känna församlingsbor till ansikte och namn, koppla ihop dem 
med rätt partner, förälder eller syskon, hälsa på i alla barn- och 
ungdomsgrupper och förbereda gudstjänster. Däremellan blev 
det ibland dock tid att öppna en dörr, kika in och se vad som 
fanns där, spännande, inte minst kostymförrådet. För det är nå-
got särskilt att få glänta på en okänd dörr och se vad som finns 
där bakom, eller hur? 

”JAG TROR INTE PÅ ETT LIV EFTER DÖDEN” sa den nyblivne  
änkemannen till en av mina tidigare kollegor i ett samtal. 
”Gjorde din fru det?” replikerade kollegan. ”Nja, hon visste 

nog inte helt säkert, men för henne var inte den dörren helt 
stängd” blev hans svar. 

FYSISKA DÖRRAR KAN VARA NOG SÅ SPÄNNANDE, men för mig 
personligen är dörrarna till trons värld de mest intressanta, och 
det är dem som jag önskar få öppna tillsammans med försam-
lingsbor och andra nyfikna i Sjövik och Gråbo. Dörrar som 
leder in till en värld av frågor och funderingar om livets mening 

och Guds existens. Dörrar som leder in till 
Guds rike, och liv i gemenskap med Jesus 
Kristus. 
 Men till dessa världar fick jag inga 
nycklar min första arbetsdag, för det be-
hövs inte. Dit in är det alltid öppet, istället 
behövs det nyfikenhet. Nyfikenhet och nå-
gon att gå med – sällskap – och så hoppas 

jag att Svenska kyrkan i Sjövik och Gråbo skall få vara. 
 En plats där vi får finna gemenskap och nyfikenhet att lära 
känna Jesus och Guds rike, en plats där vi för första eller 333:e 
gången får glänta på dörren till trons värld och gå in och utfors-
ka den tillsammans med Gud och med varandra. 

MIN KOLLEGA FICK GÖRA DET med den sörjande mannen.  
Tillsammans fick de glänta på dörren och tillsammans fick de 
söka den Jesus som stod där på andra sidan med öppna armar 
och sa välkommen hem. ”O mänsklighet, ställ dörrn på glänt – 
det är advent, det är advent!” 

Nya nycklar
Text: Alexander Dahlquist, foto: Gustaf Hellsing/IKON

För att öppna dörrarna 
till Guds rike 

behövs inga nycklar. 
Dit in är det alltid öppet.
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Gudstjänster & musik i advent och jul
Vi planerar gudstjänster och konserter lite annorlunda i år, med tanke på de restriktioner som gäller.  
Vissa gudstjänster dubbleras för att alla som vill ska kunna komma. Det kan bli ytterligare förändringar som 
inte var kända när tidningen skickades till tryck, och därför uppmanar vi dig att läsa på vår webbplats för 
senast uppdaterade information.

Julafton 24 december  
kl 13–15
Stora Lundby församlingshem

Vi hoppas kunna genomföra ett gemen-
samt julfirande även i år. När den här 
tidningen skickas till tryck är det fortfa-
rande inte klart om smittoläget i Sverige 
kommer att kunna göra det möjligt.  
Så här är i alla fall våra planer. Läs på 
vår webbplats för senaste information.

Efter förmiddagens två gudstjänster 
”Samling vid krubban” i Stora Lundby 
kyrka kl 10.30 respektive 12 bjuder vi in 
till julmys med jullunch i församlings-
hemmet kl 13. 
Anmälan senast 21 december till diakon 
Frida Vikström.

Foto: Daniel Gual

29 november • 1 advent
Stora Lundby kyrka kl 11 och 16
Mässa. I Christiansson, sång,  
A Magnesköld, trumpet

Östad kyrka kl 11
Mässa. K Nilsson, trumpet

6 december • 2 advent
Stora Lundby kyrka kl 11
Mässa 

Östad kyrka kl 11
Gudstjänst

12 december • lördag
OBS INSTÄLLD!
Stora Lundby kyrka, konsert 

13 december • 3 advent
Stora Lundby kyrka kl 11
Mässa 

Östad kyrka kl 17
Musikgudstjänst ”En strimma av ljus”

Platsbokning rekommenderas.  
Görs via pastorsexpeditionen,  
0302-49 61 00 eller e-post  
storalundbyostad@svenskakyrkan.se 
senast 10 december

20 december • 4 advent
Stora Lundby kyrka kl 11
Mässa 

Östad kyrka kl 11
Mässa

Sjövik kl 16
”Jul på gång”, vi vandrar runt i Sjövik och 
sprider julstämning med sång, julevang-
eliet, glögg & pepparkakor.

24 december • julafton
Stora Lundby kyrka kl 10.30 och 12
Samling vid krubban 

Östad kyrka kl 11
Samling vid krubban

Stora Lundby kyrka kl 17
Julbön med sång av familjen Dahllöw

Östad kyrka kl 23
Julnattsmässa

25 december • juldagen
Stora Lundby kyrka kl 7
Julotta med sång av Kyrkokören

26 december • annandag jul
Östad kyrka kl 11
Mässa 

27 december • sön. efter jul
Stora Lundby kyrka kl 11
Mässa

31 december • nyårsafton
Östad kyrka kl 17
Nyårsbön

Stora Lundby kyrka kl 18
Nyårsbön

1 januari • nyårsdagen
Stora Lundby kyrka kl 11
Mässa

3 januari • sön. efter nyår
Östad kyrka kl 11
Mässa

6 januari • trettondag jul
Stora Lundby kyrka kl 11
Mässa

Östad kyrka kl 17
Musikgudstjänst under temat 
”Leder ej bort, men hem”

Vet du inte hur du ska fira din julafton?
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I slutet av sjuttio- eller början av åttiotalet hörde en dam av sig 
till dåvarande kyrkoherde Evert Andréasson. Hon hade bott i 
Stora Lundby församling, men hade flyttat härifrån och hade nu 
ett erbjudande: skulle kyrkan vilja ha hennes tyska julkrubba 
med porslinsfigurer? Den var för stor i hennes nya hem, tyckte 
hon. Ja, tack blev svaret. Dåvarande vaktmästare Thomas 
Andréasson byggde ett litet trästall som figurerna kunde ordnas 
runt.

Kate Hultqvist, som var kyrkvärd i Stora Lundby kyrka då, har 
minnen av när julkrubban kom till församlingen. Hon berättar 
om en jul, när en av prästerna tyckte att det kunde vara kul att 
gömma alla porslinsfigurerna runt om i kyrkan inför jul- 
gudstjänsten. Tanken var att barnen som kom till gudstjänsten 
skulle få leta reda på figurerna, ungefär som en skattjakt, och 
sedan skulle man tillsammans samla alla julkrubbefigurerna 
och prata om julens budskap.
  Det var nervöst, kommer hon ihåg. Skulle barnen hitta alla 
figurer? Och framför allt – skulle barnen klara av att hantera 
dem? Om någon skulle tappa en porslinsfigur i kyrkans sten-
golv så skulle den ju gå sönder. Men det gick bra, som tur var. 

Nästa kyrkoherde i Stora Lundby införde en annan tradition, 
som inte är kvar längre: att låta olika lokala barnfamiljer, en per 
år, få sätta iordning krubban i kyrkan inför julen och pynta den 
på det sätt som de tyckte var fint. Det blev olika dekorationer 
varje gång, och Kate minns det som en fin tradition. 
 Ett av åren pyntades det med bland annat äpplen och brödka-
kor. När kyrkvärdarna kom till kyrkan så såg de att bröden hade 
blivit knaprade på, och äpplena som hängde vid krubban var 
helt urgröpta. De var fortfarande röda, runda och fina på fram-
sidan men uppätna på baksidan. Att det fanns möss i kyrkan 
visste man inte innan, men nu blev det väldigt tydligt. 
Kyrkmössen fick en härlig måltid och blev mätta den julen.

Än idag sätts just den här julkrubban fram i Stora Lundby kyr-
ka varje jul. Våra vaktmästare pyntar och gör fint. 
Du som kommer till kyrkan i jul, gå gärna och titta lite extra på 
julkrubban, både den i Stora Lundby och den i Östad, och gläds 
åt det budskap som figurerna levandegör: att Jesus kom till 
jorden som ett litet barn.

En jul för mössen i Stora Lundby kyrka
Text och foto: Anna Carlsson
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Julklappsgranen 2020
Via julklappsgranen kan du få möjlighet att ge en julklapp till en medmänniska i Gråbo och Sjövik med omnejd. 
Det är ett sätt att sprida julglädje till någon som har sämre ekonomiska förutsättningar.

Från 28 november kommer Julklapps-
granen sättas upp som vanligt i Stora 
Lundby församlingshems entré. 
I granen hänger hjärtan med önskemål på 
julklappar från människor boende här- 
omkring som har det tufft ekonomiskt. 

Det kan handla om barn, vars föräldrar 
kanske saknar arbete och en fast inkomst, 
eller någon äldre person där pensionen 
inte räcker till något utöver de mest billi-
ga basvarorna. 
Önskningarna motsvarar en summa på 
100–300 kr.Vissa önskar sig något speci-
fikt, andra ett presentkort.

Om du eller någon du känner skulle be-
höva en julklapp så hör av dig till oss.

Vill du vara med och uppfylla en av 
önskningarna? Gör så här: 

1. Kom till församlingshemmet i Gråbo 
och välj ett hjärta med önskningar 
som hänger i granen. 

2. Köp något av det som står på lappen, 
slå in i ett paket och fäst hjärtat 
utanpå.

3. Lägg sedan julklappen under samma 
julklappsgran eller lämna den direkt 
till någon av diakonerna.  
Julklappen behöver lämnas senast 
fredag 11 december.

Diakonerna kommer sedan att lämna ut 
paketen före jul. 

Vill du ge en julklapp men vill undvika 
att gå in i församlingshemmet för att 
hämta ett hjärta och lämna julklappen? 
Kontakta diakonerna så ordnar vi det på 
annat sätt.

Låt oss sprida glädje tillsammans, genom 
att ge och ta emot gåvor från varandra. 
Vi är övertygade om att Gud, som sände 
sin ende son till oss den första julen på 
jorden, också gläds med oss när vi ger 
och tar emot gåvor från varandra. 

Kontakta diakonerna: 
Frida Vikström  
frida.vikstrom@svenskakyrkan.se  
0302-49 61 12 

Lise-Lott Claesson  
lise-lott.claesson@svenskakyrkan.se 
0302-49 61 24


