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Kyrkoherden har ordet

Hoppet har tänts i världen, frälsaren är född i 
Davids stad Betlehem. Världens/vår situation är inte 
hopplös. Mörkret har inte sista ordet. 
   När vi tar emot Jesusbarnet förvandlas det mörka 
till ljus. När Jesus tillåts vara närvarande i allt 
förändras verkligen världen. Den Helige sprider då 
sin helighet omkring sig och sorgens, lidandets och 
dödens mörker skingras varje gång en människa tar 
steget och böjer knä hos Jesus och ber om Hans 
heliga närvaro. För vi kan konstatera att Gud bryr 
sig om hur vi har det, på samma sätt som föräldrarna 
ser i kärlek till sina barn och försöker hjälpa så 
långt det är möjligt. Men det förutsätter en sak. 
Att vi är beredda att ta emot hjälp. Gud tränger sig 
inte på men Han kom ändå som den lille gossen i 
Betlehem som Guds kärleksförklaring till oss. Nu 
med den öppna famnen, kom till mig, ta emot 
mig, världens Frälsare och visa inte bort mig. När 
Gud i sin ödmjukhet stiger ner till vår trasiga värld 
och blir en av oss, höjs hela mänskligheten upp till 
Gud. Gud har blivit människa för att gudomliggöra 
människan. Vi vet vem som föddes i Betlehem. Gud 
själv. Det är honom vi tillber ärar och lovsjunger 
och kommer med våra frågor till. Det är Honom vi 
gemensamt lär känna. Låt oss i denna jultid dela våra 
gemensamma erfarenheter av den Gud som lever och 
verkar och till vilken våra tankar går. Där i krubban 
föds världens frälsare. Gud själv och väntar på vår 
bön och tillbedjan.Låt oss fira jul i stor tacksamhet 
till Gud som gav sig tillkänna genom Jesus. Genom 
Jesus lär vi känna Gud, all godhets ursprung och mål!

Stäm nu in med folket i 
Jerusalem och jubla du 

också: 

”Hosianna Davids son. 
Välsignad vare han som 

kommer i Herrens namn, 
Hosianna i höjden!

/Kh Patrick Lind
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J u l k r u b b a n
- Oss är en frälsare född - 
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Det är mycket vi människor vet utan att 
vi egentligen är säkra på vad de ord står 
för, som vi använder till vardags. Vi vet ju 
exempelvis att ’Jul’ är ett med den där härliga 
helgen med julgran, julbord, jultomte, 
julkrubba, julkort, Juldagen. Men irriterande 
nog vet man inte vad ordet ’Jul’ kommer 
från. Så mycket är i alla fall säkert att det inte 
hör samman med ordet hjul! I Tyskland talar 
man om Weihnachten – alltså den heliga eller 
helgade natten. I England heter julhelgen 
Christmas, dvs. Kristusmässan. Bakåt i tiden 
kallades denna helg hos oss för Kristi eller 
Herrens födslodagher.

Julen & Julkrubban 
Ur det här perspektivet är vårt ord ’Jul’ 
onekligen ganska magert eller intetsägande! 
Men nu är det som det är – huvudsaken är ju 
att vi får fira julhelgen efter adventstiden som 
den stora och viktiga förberedelsetiden för 
Julens födelseunder.
   Till julfirandet i Fjärås och Förlanda 
– liksom runt om i våra kyrkor – hör 
en julkrubba. Den är numera minst lika 
självklar som julgranen. Det sägs att den 
första julkrubban skall ha funnits i Assisi 
och att den i början av 1200-talet sattes upp 
av den helige Franciskus. Den bestod då av 
levande djur och människor. Så småningom 
ersattes den levande julkrubban av figurer. 
Det säger sig självt att man då kunde ha 
bildberättelsen framför sig under mycket 
längre tid. Från Italien vandrade julkrubban 
utöver världen.

    Så länge man hos oss inte ville ha något 
som kunde störa det förkunnade ordet, så 
ville man inte heller ha några bilder – varken 
på kyrkväggarna i form av målningar eller 
framme i koret i form av en julkrubba eller 
ett påskbord.
    Kyrkans tro är dock så mycket mer än 
endast det som vi hör, läser och tror oss 
förstå. Det handlar också om glädjen att vi 
får sjunga med i kyrkoårstidens koraler, att 
bokstavligt ta emot Nattvardens gåvor i vår 
egen kropp – liksom om att få uppleva i vårt 
inre genom allt det som vi ser. 
   Den första julkrubban kom till Sverige 
i början på 1900-talet. Den ställdes upp 
i kapellet på Ersta diakonissanstalt. Så 
småningom spreds denna bildpredikan över 
julevangeliet som ett slags stiliserat kyrkospel 
till våra prästgårdar och snart nog även till 
hemmen runt om i vårt land. När det gått 
så långt med denna så kallade ’katolska’ 
sed, var det inte längre något som hindrade 
att julkrubban också intog sin plats i våra 
församlingskyrkor, kanske i tiden närmast 
efter Andra världskriget.
  Det är ju en god ordning att man 
hämtar hem till sig själv sådant som andra 
kyrkogemenskaper har funnit att det berikar 
människors tro och andakt – tänk bara på 
hur platsen för ljusbäraren har blivit en 
viktig böneplats eller på hur ikonerna från 
Östkyrkan gradvis har blivit ett allt viktigare 
uttryck för upplevelsen av den gudomliga 
närvaron!
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Se evangelium
Evangelisten Lukas berättar att det inte 
fanns plats för Josef och Maria inne i 
Betlehems härbärge, när tiden var inne för 
henne att föda sin förstfödde son. Familjen 
hänvisades till ett stall, en grotta – alltså till 
något som var utanför det där människor 
kunde ta in. Herren Jesus föddes utanför 
vardagsgemenskapen – liksom han fördes 
utanför stadsmuren när han skulle korsfästas.
De mest utsatta bland världens fattiga har 
tiderna igenom kunnat vittna om att Jesus 
föddes på en plats där det inte fanns något 
staket som avskärmade och inte heller några 
ordningsvakter som avvisade Herrens minsta 
systrar och bröder. Det stora är att han tillhör 
oss alla – utan undantag! Tillsammans med 
herdarna kan alla komma ända fram för att 
se ”det som har hänt”.
   Bibeln har två berättelser om Jesu 
födelse. Evangelisten Lukas berättar om 
skattskrivningen, om Josefs och Marias 
vandring från Nasaret upp till Betlehem i 
Judeen och det som skedde där (Luk. 2:1-
20). Evangelisten Matteus återger Josefs 
frågor inför att hans trolovade var havande 
utan hans medverkan; Matteus berättar 
kortfattat om Jesu födelse men desto mer 
om stjärntydarnas gåvor och familjens 
flykt tilI Egypten för att de därigenom 
skulle undkomma Herodes dödspatruller 
(Matt.1:18-2:15).  De här båda berättelserna 
fogas samman till en enhet i den bild – eller 
de bilder – som idag utgör vår julkrubba.  
Från evangelisten Lukas rapport får vi veta 
att jungfru Maria lindade det nyfödda 
barnet och lade honom i en krubba, alltså i 
det foderbord eller i den matho där djuren 
hämtade sin mat. Den här platsen blev Jesu 
vagga. Därför kallar vi nu kyrkans julbord 
med de olika figurerna för julkrubban. Den 
är julhelgens illustrerade evangelium.
De av oss som varit i Betlehem som turister 
har varit i Födelsekyrkan, som redan på 

300-talet byggdes över den plats där man 
menade att stjärnan stannade så att de tre 
vise männen – numera ’de österländska 
stjärntydarna’ – kunde överlämna sina gåvor 
till den nyfödde judakonungen. Bland de 
många hantverkarna har vi utanför denna 
märkliga kyrkobyggnad kunnat köpa mer 
eller mindre stora figurer utskurna i olivträ 
för vår egen julkrubba.
  Jungfru Maria, Josef och Barnet är i 
centrum. Herdarna, fåren och någon 
vakthund hör dit. Det var ju för dem som 
den himmelska härskaran sjöng att himlens 
härlighet hade öppnats. Oxen och åsnan har 
fått inta sin plats bredvid foderkrubban – för 
att liksom tydliggöra att hela skapelsen är 
indragen i den stora kärlek som Gud Fader 
låtit bli verklighet på det här sättet. Hur det 
hade gått till är Guds hemlighet; att det är 
verklighet kan vi se med våra egna ögon – 
och det räcker gott!
  Det sägs att oxen med sitt långsamma 
tålamod skulle representera det 
gammaltestamentliga förbundsfolket, medan 
åsnan som sin ägares packdjur skulle stå för 
den framväxande, nya folkgemenskapen. Hur 
det nu än är med det symbolspråket, så är 
tanken innehållsrik och utmanande. Barnet i 
krubban hör med till hela den kända världen. 
Han är uppfyllelsen av vad profeterna hade 
lovat. 
  Bland julkrubbans figurer finns ofta också 
en stor ängel. Han är Guds sändebud och 
representerar den stora härskaran och deras 
lovsång: ”Ära i höjden åt Gud och på jorden 
fred…”. Det är också ängeln som en gång 
efter Jesu uppståndelse skall förkunna att han 
inte är här – i gravkammaren – utan att han 
hade gått före sina lärjungar till deras vardag 
i Galileen.
  I bästa mening är julkrubban ett kyrkospel, 
där vi ser och gläds över vad himmelens och 
jordens Gud vill med oss alla genom Jesus 
Kristus – vår Herre.

+Gunnar Weman
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&Konserter
 Fjärås kyrka  Förlanda kyrka

27/11, 1:a söndagen i Advent, kl 10:00
Kyrkokören & Malin Jonsson - trumpet

11/12, 3:e söndagen i Advent, kl 16:00, 
Upptäckarklubben

18/12, 4:e söndagen i Advent, kl 16:00, 
Julkonsert
Tongivarna

24/12 Julnatten, kl 23:30, 
Julnattsmässa

Kyrkokör, Maria Dremecic - mezzosopran, 
Annie Gunnarsson - fiol 

& Selma Gunnarsson - djembe.

25/12 Juldagen, kl 10:00,
fiol, djembe, bas 

& Evelina Johansson solosång

6/1 Trettondedag jul 10:00,
Kyrkokör, & trumpet  

27/11, 1:a söndagen i Advent, kl 10:00 
Musiker, Kyrkokören, 

Minimalerna & Torsdagsklubben

 4/12, 2:a söndagen i Advent, kl 10:00 
Ungdomarna sjunger

18/12, 4:e söndagen i Advent, kl 10:00
Stråkensemble från Kulturskolan

24/12, Julnatten, kl 22:00, 
Julnattsmässa

 Leah Wilkingsson - sopran, 
Max Arvidsson - bas & Leena Arvidsson - fiol

25/12, Juldagen, kl 07:00, 
Julotta 

Kyrkokören & Arne Arvidsson - trumpet

26/12, Annandag jul, kl 18:00, 
Julens sånger och psalmer
Kyrkokören & Trio fenestra

6/1, Trettondedag jul, kl 10:00, 
Högmässa med musik ur 

Bachs Juloratorium 
Söndagskvällskören, Johannes Landgren - orgel

29/1, Sång&Bön, kl 18:00
"I Guds vind" med ljuständning

Fjärås och Förlanda kyrkokörer

 Tjolöholms kyrka
24/12, Julafton, kl 17:00, Julbön 

Sång

31/12, Nyårsafton, kl 16:00, Nyårsbön
Kyrkokören
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Konserter Julnattsmässa
Julnattsmässa i Fjärås kyrka 

24/12, kl 22:00

För första gången firas en stämningsfull julnattsmässa i både Fjärås och Förlanda kyrka    

Julnattsmässa i Förlanda kyrka 
24/12, kl 23:30

Gud är så stor att han kan bli liten. 
Gud är så mäktig att han kan göra 
sig själv sårbar och komma till oss 

som ett värnlöst barn, 
så att vi kan älska honom.

Foto: Linda Mickelsson/IKON
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Predikoturer
November

December Januari

Februari

Söndag 27/11
1a Advent
10:00 Gudstjänst, Fjärås kyrka
10:00 Gudstjänst, Förlanda kyrka 

Söndag 4/12
2a Advent
10:00 Högmässa, Fjärås kyrka

Onsdag 30/11
10:30 Gudstjänst, Måhaga

Onsdag 14/12
10:30 Gudstjänst, Måhaga

Torsdag 8/12
18:30 Mässa, Fjärås kyrka

Torsdag 15/12
18:30 Mässa, Fjärås kyrka

Onsdag 7/12
10:30 Mässa, Måhaga

Söndag 11/12
3e Advent
10:00 Högmässa, Fjärås kyrka
16:00 Familjegudstjänst, Förlanda kyrka 

Söndag 18/12
4e Advent
10:00 Högmässa, Fjärås kyrka
10:00 Högmässa, Förlanda kyrka
16:00 Musikgudstjänst, Förlanda kyrka 

Torsdag 22/12
18:30 Mässa, Fjärås kyrka

Torsdag 1/12
18:30 Mässa, Fjärås kyrka

Lördag 24/12
Julafton
11:00 Samling vid krubban, Fjärås kyrka
14:00 Julbön, Måhaga
17:00 Julbön, Tjolöholm
22:00 Julnattsmässa, Fjärås kyrka
23:30 Julnattsmässa, Förlanda kyrka

Söndag 25/12
Juldagen
07:00 Julotta, Fjärås kyrka
10:00 Högmässa, Förlanda kyrka 

Måndag 26/12
Annandag jul
18:00 Julens sånger, Fjärås kyrka
Torsdag 29/12
18:30 Mässa, Fjärås kyrka
Lördag 31/12
Nyårsafton
16:00 Nyårsbön, Tjolöholm

Söndag 1/1
Nyårsdagen
16:00 Högmässa, Fjärås kyrka
16:00 Gudstjänst, Förlanda kyrka 

Onsdag 4/1
10:30 Mässa, Måhaga

Torsdag 5/1
18:30 Mässa, Fjärås kyrka
Fredagen 6/1
Trettondedag jul
10:00 Högmässa, Fjärås kyrka
10:00 Gudstjänst, Förlanda kyrka 
Söndag 8/1
1a söndagen efter trettondedag jul
10:00 Högmässa, Fjärås kyrka
10:00 Gudstjänst, Förlanda kyrka 

Onsdag 11/1
10:30 Gudstjänst, Måhaga

Torsdag 12/1
18:30 Mässa, Fjärås kyrka

Söndag 15/1
2a söndagen efter trettondedag jul
10:00 Högmässa, Fjärås kyrka
10:00 Högmässa, Förlanda kyrka 
Onsdag 18/1
10:30 Gudstjänst, Måhaga
Torsdag 19/1
18:30 Mässa, Fjärås kyrka

Söndag 22/1
3e söndagen efter trettondedag jul
10:00 Högmässa, Fjärås kyrka
10:00 Gudstjänst, Förlanda kyrka 

Onsdag 25/1
10:30 Gudstjänst, Måhaga

Torsdag 26/1
18:30 Mässa, Fjärås kyrka

Söndag 29/1
4e söndagen efter trettondedag jul
10:00 Högmässa, Fjärås kyrka
18:00 Sång&Bön, Fjärås kyrka
10:00 Högmässa, Förlanda kyrka

Onsdag 1/2
10:30 Mässa, Måhaga
Torsdag 2/2
18:30 Mässa, Fjärås kyrka
Söndag 5/2
Kyndelsmässodagen
10:00 Familjemässa, Fjärås kyrka
16:00 Familjegudstjänst, Förlanda kyrka 

Onsdag 8/2
10:30 Gudstjänst, Måhaga
Torsdag 9/2
18:30 Mässa, Fjärås kyrka
Söndag 12/2
Septuagesima 
10:00 Högmässa, Fjärås kyrka
10:00 Högmässa, Förlanda kyrka 

Onsdag 15/2
10:30 Gudstjänst, Måhaga

Torsdag 16/2
18:30 Mässa, Fjärås kyrka

Söndag 19/2
Sexagesima
10:00 Högmässa, Fjärås kyrka
10:00 Gudstjänst, Förlanda kyrka 

Onsdag 22/2
10:30 Gudstjänst, Måhaga

Torsdag 23/2
18:30 Mässa, Fjärås kyrka

Söndag 26/2
Fastlagssöndagen
10:00 Högmässa, Fjärås kyrka
10:00 Högmässa, Förlanda kyrka 

Torsdag 2/3
18:30 Mässa, Fjärås kyrka

Onsdag 1/3
Askonsdagen
10:30 Mässa, Måhaga
18:30 Mässa, Fjärås kyrka

Mars
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 Lunchträff

 våren 2017
Verksamhet i Fjärås församlingshem 

Café Musiklek
En barnverksamhet som riktar sig till
barn mellan 0-6 år. Verksamheten är 
öppen och träffas måndagar på nedre 
våningen i församlingshemmet. 
Föräldrar med barn från 0-18 månader
träffas kl 10:30 - 13:00.
Föräldrar med barn upp till 6 år 
träffas 11:15 - 13:00.
Ansvariga: Maria Salekärr-Johansson,
 Annicka Karlström och Johannes Lindh

Onsdag 1/2
10:30 Mässa, Måhaga

Onsdag 8/2
10:30 Gudstjänst, Måhaga

Onsdag 15/2
10:30 Gudstjänst, Måhaga

Onsdag 22/2
10:30 Gudstjänst, Måhaga

Luciaprogram 

Grötfest

Mitt liv som radioamatör

Från jord till bord

8/12 i Fjärås församlingshem framförs ett 
luciatåg, dessutom trumpetsspel av Arne Arvidsson.

12/1 i Fjärås församlingshem ackompanjeras 
grötlunchen av ljuva toner när Förlanda visgrupp 
som sjunger och spelar. Anita Örjesson, dragspel.

9/2 i Fjärås församlingshem berättar Anita 
Elfving om hur det är att vara radioamatör.

23/2 i Förlanda församlingshem. Lennart 
Svenäng från Källsjö Mejeri, bjuder på 
mattnyttiga ord och tillfälle att provsmaka.

Lunchträffarna träffas utvalda torsdagar, 12:00-14:00, 
i något av församlingens två församlingshem. 

Sykars brunn
Diakonigrupp

Fjäråskockarna

Sorgegrupp

En matlagningsgrupp med herrar i alla 
åldrar som målgrupp. 
Torsdagar kl 10:00-13:30
19/1 & 16/2
Ansvarig: Annicka Karlstöm

Pågår och startar på nytt under 
våren. Sorgegruppernas trivselträff 
träffas vid följande tillfällen: 
28/11, 30/1, 27/2.
Kl 13:00-15:00
Ansvarig: Mona Simfors

En grupp för den som är intresserad av 
att engagera sig ideellt i Fjärås-Förlanda 
församling. Gruppen träffas vid följande 
tillfällen: 12/12, 9/1 och 13/2.
Kl 10:00 - 12:00
Ansvarig: Mona Simfors

"Att äta och dricka 
och finna glädje 

mitt i all sin möda 
– det är en gåva 

från Gud." 
 Predikaren 3:13 

Öppna samlingar för undervisning 
och samtal kring trons källor.
18/12, 29/1
Kl 12:00-14:00
Ansvarig: Johannes Lindh
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Låt fler få fylLa fem!
Var femte sekund dör ett barn som inte hunnit fylla fem. Men barn som  
får leva i trygghet kan klara sina kritiska första fem år. Libone och Latita bor i  
ett av Kapstadens fattigaste områden. Om ett och ett halvt år fyller de fem.  
Det är deras viktigaste födelsedag.

Swisha din gåva till 9001223 eller  
SMS:a FEM till 72905 och ge 100 kr.

pg 90 01 22-3  |  bg 900-1223
Läs mer: svenskakyrkan.se/internationelltarbete
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En del av julkampanjen Låt fler få 
fylla fem blir att dela en "high five" på 
Facebook, Twitter och Instagram. För varje 
offentligt delad high five-bild med #5för5 
ger våra sponsorer 5 kronor till kampen 
mot barnadödlighet! High five!
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Lösningen på detta nummers 
korsord skickas till 

Fjärås-Förlanda Församling
Rossaredsvägen 639

43972 Fäjrås

är förra nummrets vinnare! Du har vunnit ett packet 
kyrkkaffe! Välkommen till expeditionen och 

hämta ut ditt pris.  

I varje nummer 
har du chans att 

tävla om ett paket 
kyrkkaffe. För att 
delta i tävlingen, 

skicka in lösningen 
på detta nummers 

korsord till oss 
senast den 1/2 
2017 och märk 

kuvertet "Korsord". 
Glöm inte bort att 
skriva ditt namn 
och din adress. 

Vinnaren presenteras 
i nästkommande 

nummer. 
Lycka till!     

Anita Hederström



Adventslunch
Alla i församlingen inbjuds till enklare adventslunch 
i Fjärås församlingshem, söndagen den 4/12 
efter högmässan kl 10:00 i Fjärås kyrka.
Anmälan senast kl 12:00 den 28/11 
till Patstorsexpeditionen 0300 - 431100

         Varmt välkomna!

Julgröt
Söndagen den 11/12 serveras det julgröt i 

Förlanda församlingshem i samband med 
Familjegudstjänsten kl 16:00 i Förlanda kyrka.
Ingen anmälan krävs, det är bara komma!

   Varmt välkomna! 

Våffelcafé
Onsdagen den 25/1 är det våffelcafé 

i Förlanda församlingshem. 
Här sververas goda våfflor och härlig gemenskap. 
Ingen anmälan krävs, det är bara att komma!

Varmt välkomna! 


