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TILL ETT VÄRDIGT LIV

Novembermörker och Decemberljus
Jag vet inte hur det är med dig, men för mig är det stor 
skillnad på månaderna november och december. 
November är, trots två födelsedagar i min familj, ändå en 
månad som jag upplever som mörk och dyster. Löven har 
fallit av träden, det blir mörkare för varje dag och ofta är 
det kallt och regnigt. 
Men så kommer äntligen 1 advent och då...! 
Då får jag hjälp genom mörkret av adventsljusen. Både de 
som tänds i staken, ett efter ett, och de elektriska som 
lyser upp fönstren. Då känns inte mörkret lika mörkt längre, 
de korta dagarna med alltför lite solljus blir inte lika jobbiga. 
 Ett par kloka äldre damer här i Gråbo sa till mig en gång 
att de uppskattar adventstiden. Då kan man tända ljusen 
och släcka lamporna, och då syns inte dammråttorna, sa de. 
Inget om att det var dags att storstäda huset inför advent 
och jul. Befriande och något att ta efter?
 I församlingarna är det förstås många traditioner som 
återkommer varje år under den här tiden, och det här  
bladet vill ge en blick av det: adventsmarknad i Gråbo, jul-
konserter av olika slag, och inte minst alla härliga 
gudstjänster under advent och jul. 
Som vanligt hittar du allt också på vår webbplats och i 
Svenska kyrkans gratisapp Kyrkguiden.

Håll till godo, och #visesikyrkan!
Anna Carlsson, informatör

Innehåll

www.instagram.com/storalundbyostad
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”jul, jul strålande jul, glans över vita skogar.”
Det är väl så vi ofta tänker när vi ser fram emot julen.
En vit jul, marken täckt av snö och vinternatten som 
lyses upp av snöns bländande vithet. Så är det ju 
alltför sällan här hos oss på västkusten. Istället är 
det ofta någon plusgrad, regnet hänger i luften och 
vinden blåser.  Oavsett hur vädret blir så kommer 
julen varje år. Vi pyntar, lagar den goda julmaten, 
köper kanske en gran och tar in den. Det är många 
som samlar släkt och vänner för att glädjas och njuta 
av varandras värme.

en gång vid ett dopsamtal frågade jag mamman 
varför vi firar jul. Hennes svar gjorde mig kanske 
inte överraskad men ganska bekymrad. Hon svarade: 
”Jag tror det är något med tomten, men jag är inte 
riktigt säker”.

en präst hade gudstjänst med julkrubba för 
barn och familjer. Han berättade inlevelsefullt om 
Josef, Maria, herdarna, djuren och stallet. Så tog han 
Jesusbarnet, som låg i krubban och sa: ”Nej, honom 
behöver vi inte ha med i stallet”. Då var det en liten 
kille som reste sig och ropade: ”Lägg dit han igen!”

det kanske vi behöver höra lite till mans: Lägg 
dit han igen. Vi behöver allt det där fina kring julen. 
Vi behöver det både för oss som är lite äldre, men 
också för att föra julens traditioner vidare till våra 

Lägg dit han igen!
barn och barnbarn. 
Men allt det fina omkring julen är ändå bara som 
ramen omkring en tavla. Tavlan som föreställer ett 
ungt par, Josef och Maria, och deras barn i den enkla 
krubban. Herdarna på ängarna utanför Betlehem får 
av änglarna höra vem han är som ligger där i krub-
ban: er är född en frälsare.

det betyder att den Gud som håller himmel och 
jord i sin hand vill komma till både dig och mig för 
att ge oss en grund att stå på i våra liv. Vill ge oss en 
mening, trygghet och ett hopp.
För att vi skall få veta mer om vad det betyder så 
ringer kyrkans klockor inte bara nu i jul utan varje 
söndag, och sjunger ut över både Gråbo och Sjövik: 
Kom och var med.

när jag nu vill önska en GOD JUL så önskar jag att 
allt det fina i ramen kring tavlan finns med för dig 
till jul: familj, vänner, julmat och glädje. Men även 
om du inte har det, så finns ändå alltid det viktigaste 
i tavlan där: Barnet i krubban, en hälsning från Gud 
själv till oss alla.

Lennart Backlund
Vikarierande kyrkoherde
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Lekplatser och platser av nåd
Peter, Ulrika och Charlotta Nätterdal

Söndag 17 november kl18
Stora Lundbys församlingshem

”Det finns en lekplats i London. Det var där det började. Vi var lite 
bortkomna i den stora staden. Bortkommen – som man kan vara 
i livet. Var ligger det? Den där platsen som får en att hitta hem. 
Hitta hem till sig själv.”
Peter Nätterdal är pastor och psykoterapeut, författare och pappa 
till Angelica som har Downs syndrom. Den här kvällen berättar 
han om sin bok ”Det finns en lekplats i London”. Ulrika Nätterdal, 
vissångerska och faster till Angelica, bjuder på personligt skriven 
musik. Charlotta Nätterdal, mamma till Angelica, kompar på piano.

Det handlar om dottern Angelica, om Lekplatsens betydelse, kris-
ten tro, Jesus, att vara människa och att hitta hem − hitta mötet 
med Gud. ”En personlig, poetisk, avskalad och teologisk bok med 
stundtals bländande associationer och vändningar”, skriver en av 
recensenterna om boken.
Fri entré. Fika till självkostnadspris. 

adventstid

Fo
to

: P
är

la
n 

Fö
rl

ag

Pilgrimsmässa
20 november och 22 januari kl 18
Östad prästgård

Tillsammans med konfirmanderna firar vi 
nattvard utifrån Psaltaren 23 ”Herren är 
min herde, ingenting skall fattas mig”.
Kontakt: Per Abrahamsson

Andlig vägledning genom 
söndagens text
Tisdag 26 november kl 11 
Östad prästgård

Samtal om kommande söndags text och 
gudstjänst
Kontakt: Per Abrahamsson

Gemenskapsträff
Tisdag 3 december kl 12
Stora Lundby församlingshem

Adventsfest med soppa och god kaka. 
Sång av barnen från förskolan Hjärtat. 
Allsång med Hanna Engström. 

Retreat för män
29-30 november
Klaradals kloster i Sjövik

På denna helgretreat erbjuds vila och utrymme för andlig fördjup-
ning. Dagsrytmen med tideböner, bibelmeditationer och tystnad 
hjälper oss att upptäcka Guds närvaro i vår vardag. Möjlighet till 
enskilt samtal. Vi bor i enskilda rum i klostrets gästhem.  
Start fredag kl 17. Slut lördag kl 18 efter kvällsbönen. Pris 350 kr.
Anmälan senast 21 november till Per Abrahamsson

Second Hand
Lördag 8 december kl 10–13
Stora Lundby församlingshem

Rea, och därmed halva priset på allt i Secondhandbutiken i för-
samlingshemmet i Gråbo. Kom och töm hyllorna på varor! Sedan 
tar butiken julledigt och öppnar igen lördagen den 11 januari.

Nästa år förlänger vi öppettiderna något på tisdagar och fredagar, 
och har då öppet kl 11.15–12, förutom lördagar kl 10–13.

Fotovisning
Torsdag 12 december kl 18.30 
Östad Prästgård
Syster Hanna och Evi Lillemägi visar bilder från sin resa till Assisi.

Fo
to

: U
ns

pl
as

h



5

30 november–10 december
Stora Lundby församlingshem

Vill du ge bort en julklapp till någon 
som bor i Stora Lundby eller Östad 
församling där den verkligen kom-
mer till glädje?

Vid Adventsmarknaden ställs Julklapps-
granen upp i Stora Lundby församlings-
hem. Det är en väldigt speciell gran, för 
i den hänger önskningar inför julen från 
medmänniskor i vår närhet, behövande 
familjer som bor i Gråbo eller Sjövik med 
omnejd. 
Önskningarna kan handla om mat, pre-
sentkort eller mer specifika önskemål till 
ett värde av 100-300 kr.

Vill du vara med och uppfylla en av önsk-
ningarna? Gör så här:

1. Kom till församlingshemmet i Gråbo  
och välj en av önskningarna som 
hänger i granen 

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

3. Lägg sedan julklappen under samma 
julklappsgran eller lämna den direkt till 
någon av diakonerna så att de kan dela 
ut julklapparna innan jul

Alla julklappar behöver vara inlämnade 
senast tisdagen den 10 december.
Mer information får du av diakonerna Frida 
Vikström och Lise-Lott Claesson.

Uppfyll någons önskan till jul!

Text: Frida Vikström
Foton: Ingemar Hansson och Jessica Svensson

Våren 2012 besökte jag Mieroszów i 
sydvästra Polen för första gången.  
Det är en plats som har särskilda band 
till Gråbo sedan många år tillbaka, dels 
genom Stora Lundby församling men 
också genom Lekstorpskolan och kom-
munen. Janina Nilsson, överlevare från 
koncentrationsläger, körde under många 
år lastbil dit med hjälpsändningar från 
Gråbo. 
 Vi som åkt dit från Gråbo möttes 
av en grupp damer med stora leenden, 
varma kramar och polska kindpussar 
som om vi alltid känt varandra. Detta 
var styrelsen för den handikappfören-
ing ”Deras glädje” som vår församling 
stöttat under många år. 

I Polen har funktionshindrade inte sam-
ma rättigheter till hjälpmedel, mediciner 

och aktiviteter som funktionshindrade i 
Sverige. Föreningen hjälper familjer att 
söka ekonomiska bidrag till hjälpmedel, 
ger medicinsk konsultation och orga-
niserar utflykter och fester för de som 
annars är låsta inom hemmets väggar.
 Tron på Jesus – som för många i detta 
katolska samhälle är självklar – kommer 
till praktisk handling i omsorgen för ”de 
minsta”, som i Guds rike har samma 
oändliga värde som vi alla. 

Detta år går merparten av intäkterna på 
Adventsmarknaden och från fotokalen-
dern till denna handikappförening. 
Vi hoppas den julgåvan ska bli till  
”deras glädje” för några av de personer 
som jag tror, genom sin blotta existens, 
gör vårt samhälle lite mer färgrikt, med-
mänskligt och Guds-rike-likt!

Vart går pengarna från adventsmarknaden?

Adventsmarknad
Lördag 30 november kl 10–13
Stora Lundby församlingshem 

Kom i adventsstämning! Den här för- 
middagen fyller vi församlingshemmet 
med allt som hör en adventsmarknad till: 
lotterier för barn och vuxna, försäljning, 
fiskedamm och mycket mer. Stora Lundbys 
secondhandbutik ordnar med modevisning, 

det är också öppet i butiken som vanligt på 
lördagarna, och du kan förstås köpa gott 
kaffe, glögg och hembakt kaffebröd. 
Det finns korv med bröd också för den 
som är mer hungrig.

I år går pengarna både från Gråboka-
lendern och adventsmarknaden till våra 
utvalda mottagare i Polen: föreningen 
Deras Glädje, barn-och ungdomsarbetet i 
församlingen och den lokala skolan. 

Dags för 
Gråbokalendern 2020
Nu är snart fotokalendern en tradition! 
I år har fotografskaran utökats med tre 
personer, efter den fototävling vi hade. 
De tre som får sina foton publicerade 
för sommarmånaderna i kalendern är: 
Josefine Granqvist, juni, Markus Luther, 
juli och Michelle Nylén, augusti månads 
foto. Lokala generösa företag sponsrar 
och gör det möjligt att alla intäkter oav-
kortat går till välgörenhet. 

Du kan köpa kalendern i församlings-
hemmet i Gråbo, Sjöbodens Fisk och 
Gråbo Blommor och presenter och Hag-
ströms lanthandel i Sjövik. Pris 100 kr.
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julmusik

Julmusikal
8 december kl 11
Sjöviksgården

I Östad finns det en härligt stor barnkör, 
med ca 40 barn. Den här söndagen blir 
gudstjänsten en musikal då kören tillsam-
mans med musiker sjunger och berättar 
om den första julen.

Kauneimmat joululaulut/
Finsk julsångsgudstjänst

Sunnuntai 15. joulukuuta klo 18
Söndag 15 december kl 18 
Stora Lundbyn kirkossa, Gråbo

Även i år bjuder vi in till 
julsångsgudstjänst med 
de många traditionella 
finska julsångerna.
 
Tervetuloa!

Vet du inte hur du 
ska fira din julafton?

Julafton 24 december ca kl 12–14
Stora Lundby församlingshem

Efter förmiddagens gudstjänst ”Samling 
vid krubban” i Stora Lundby kyrka kl 11 
bjuder vi in till julmys med jullunch. Det 
kommer finnas möjlighet att lägga en 
frivillig gåva för maten.

Behöver du skjuts från kyrkan till  
församlingshemmet efter förmiddagens 
gudstjänst så hör av dig i så god tid som 
möjligt.

Anmälan senast 20 december till 
diakon Lise-Lott Claesson.
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Konsert
Lördag den 14 december kl 18 

Stora Lundby kyrka 

Traditionsenligt bjuder Stora Lundby 
kyrkokör med musiker in till en kon-
sert fylld av advents- och julmusik. 

Gamla, kända sånger varvas med 
nya bekantskaper som tillsammans 

skapar en skön stämning och ger oss 
en paus i julförberedelserna. 

Vill du lära dig att 
spela piano/orgel?
Inför vårterminen har vi möjlighet att ta in 
ett par nya elever. 
Undervisningen utgår från ett klassiskt 
spelsätt med notläsning som grund, även 
om vi så småningom också lär oss ackord. 
Lektionerna är gratis, men man behöver ha 
ett instrument hemma som man förväntas 
öva på inför varje lektion. 
Kontakta Hanna Engström för mer  
information och för att anmäla intresse.
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”Vi sjunger in julen” blir i 
år i form av en Lucia- och 
julkonsert i Östad kyrka.

Stämningsfulla nya och 
äldre Lucia- och julsånger 
i olika stilar framförs fler-
stämmigt av kören  
Ornunga Döttrar med 
musiker samt Ekumeniska 
kören. Kom och upplev 
ljuset i mörkret!

Efteråt bjuds det på 
glögg och pepparkaka i 
marschallernas sken.

En stråle ljus
Söndag den 15 december 
kl 17 i Östad kyrka



7

kom och var med!

20 november i Stora Lundby  
församlingshem kl 18.30.  
Övriga datum i Östad prästgård. 

Frank Lorentzon är präst i Partille och har 
under många år jobbat som filosof vid Gö-
teborgs universitet. De föreläsningskvällar 
med Frank vi haft under hösten i Gråbo 
fortsätter nu under våren i Östad präst-
gård. Ingen anmälan.

20 november Om döden 
Är detta livet allt eller väntar en fortsättning? 
16 januari Treenigheten
Tror vi på en Gud – eller tre?
13 februari Inkarnation & försoning
Vad betyder det att Jesus var helt och hållet 
människa och helt och hållet Gud? Hur ska man 
förstå hans död på korset?
12 mars Guds närvaro idag: Anden 
Vad betyder det att Gud är Ande och hur verkar 
Anden i vår tid?

Östad församlingshem
Under hösten håller vi på att renovera 
församlingshemmet i Östad, där bl a taket 
läggs om och köket byggs ut. Om allt 
flyter på kommer församlingshemmet att 
tas i bruk igen i samband med gudstjänsten 
söndag den 26 januari. 

Gillar du att åka skidor?
Vi planerar en gemensam skidresa till Hov-
fjället i Värmland långhelgen 27 februari–
1 mars 2020.

Boende på Vägsjöfors Herrgård, ett  
vandrarhem/hotell som drivs av Equmenia, 
och skidåkning i närbelägna Hovfjället. 

Mer information kommer du att hitta på 
hemsidan, och i det Informationsblad som 
kommer i början av februari.

Boka gärna in datumen redan nu!

Bio Östad: Domaren
23 januari kl 18.30 
Östad församlingshem

Mitt i en äktenskapskris måste domare 
Fiona Maye, spelad av Emma Thompson, ta 
ett livsavgörande beslut på jobbet. Ska hon 
tvinga en tonårspojke till en blodtransfusi-
on som ska rädda hans liv? Filmen är något 
så ovanligt som en vuxenfilm som förut-
sätter en publik som inte räds lite etiskt 
och existentiellt grubblande.
Fri entré. Fika 30 kr.

Grabbgänget i Sjövik
Vi samlas en gång i månaden för att prata 
män emellan, oftast torsdagar kl 19.  
Träffen sker i olika hem och den som är 
husfar bjuder på en enkel måltid och be-
stämmer samtalsämne för kvällen. 
Det kan handla om alltifrån vetenskapliga 
och andliga genombrott till ekologiska och 
psykologiska sammanbrott.
Kontakt: Per Abrahamsson
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Bibelskola med Frank

Hantverksgrupp
Onsdag jämna veckor kl 10-12
Östad prästgård

Ingen anmälan. Ta med eget material.
Kontakt: 
Marianne Sundin 0709-70 59 43

Alphakurs i Gråbo
Tisdagar 18.30-21
Stora Lundby församlingshem 

18 februari startar en ny Alphakurs. Alpha 
är en grundkurs i kristen tro där det finns 
plats för dina tankar, frågor och funde-
ringar i samband med mat, föredrag och 
samtal i mindre grupp. 
Mer information finns på vår webbplats. 
Kontakt och anmälan: Mirjam Johansson
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1 december • 1 advent
Stora Lundby kyrka kl 11
Mässa, Kyrkokören och instrumentalister  

Östad kyrka kl 11
Ekumenisk gudstjänst, Ekumeniska kören,  
Klas Nilsson, trumpet

3 december• tisdag
Parasollen kl 14
Gudstjänst

8 december • 2 advent
Stora Lundby kyrka kl 11
Mässa

Sjöviksgården kl 11
Gudstjänst med julmusikal 
Barnkören

14 december• lördag
Stora Lundby kyrka kl 18
Advents- och julkonsert
Stora Lundby kyrkokör, musiker och solister

15 december • 3 advent
Stora Lundby kyrka kl 11
Mässa

Östad kyrka kl 17
Lucia- och julkonsert
Ekumeniska kören, Ornunga Döttrar

Stora Lundby kyrka kl 18
Sunnuntai 15. joulukuuta klo 18
Kauneimmat joululaulut, finsk julsångsgudstjänst

17 december• tisdag
Parasollen kl 14
Gudstjänst

22 december • 4 advent 
Stora Lundby kyrka kl 11
Mässa

Östad kyrka kl 11
Mässa

24 december • Julafton
Stora Lundby kyrka kl 11
Samling vid krubban, Julkören medverkar. 
Julfirande i församlingshemmet efter gudstjänsten.

24 december • Julafton 
Östad kyrka kl 11
Samling vid krubban 
Ekumenisk gudstjänst

Stora Lundby kyrka kl 17
Julbön

Östad kyrka kl 23
Julnattsmässa

25 december • Juldagen
Stora Lundby kyrka kl 7
Julotta, Kyrkokören

Östad kyrka kl 7
Julotta, Ekumeniska kören

26 december • Annandag jul
Stora Lundby kyrka kl 11
Mässa (ingen gudstjänst i Östad)

29 december • Söndagen efter jul
Östad kyrka kl 11
Mässa (ingen gudstjänst i Stora Lundby)

31 december • Nyårsafton
Östad kyrka kl 17
Nyårsbön

Stora Lundby kyrka kl 18
Nyårsbön

1 januari • Nyårsdagen
Stora Lundby kyrka kl 11
Ekumenisk gudstjänst (ingen gudstjänst i Östad)

5 januari • Söndagen efter nyår 
Stora Lundby kyrka kl 11
Mässa 

Östad kyrka kl 11
Mässa

6 januari • Trettondedag jul 
Stora Lundby kyrka kl 11
Mässa (ingen gudstjänst i Östad)

Gudstjänster & musik i advent och jul
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