
Jul, jul strålande jul 
Jul, jul strålande jul, musiken strömmar fram och jag blir så glad. Tänk att det snart äntligen är jul 
igen!  

På en promenad genom villakvarteret beundrar jag alla vackra stjärnor och ljusstakar. Tänk vad 
vackert de lyser upp! De sprider ljus och glädje under vår mörkaste period på året.  Det lyser så 
vackert ur varje fönster jag ser.  
Inne i husen finns familjer, en del som under året fått ett litet barn och ser fram emot den första julen 
med sitt förstfödda barn. I andra hus finns det de som kämpar med sjukdom och svåra saker som 
drabbat familjen, de kanske inte ser fram emot julen i år, den här julen kanske blir tung och 
annorlunda.  

Julen betyder så mycket, det är en helg som är laddad på olika sätt för oss.  

I år ska julen bli annorlunda, i år tänkte jag att jag ska göra bara en sillinläggning, men kanske 
kommer någon i familjen att sakna de andra, det är nog lika bra att göra tre olika i alla fall. Sen så är 
det köttbullar som ska rullas och stekas, skinkan som ska kokas och griljeras, men sen är det bara…. 
just ja, jag måste koka knäck och göra chokladpraliner, men sen så …. men hur kan jag glömma 
Janssons frestelsen och den där goda sillsalladen ….. och så GLÖGGEN, glöggen den får jag inte 
glömma. Sen ska bara hela huset städas, gardinerna ska bytas, juldukarna ska strykas ….   hoppsan 
….. nu är jag på väg att göra julen till något jag inte vill, en massa måsten i år IGEN! Jag får fundera 
på vad som är det viktiga med julen, det är faktiskt inte att stressa runt och hinna en massa, göra en 
massa. Julens budskap går så lätt förlorad i alla uppskruvade förväntningar och alla egna ”måsten”. 
Det är viktigare att ha ork och glädje kvar när julen kommer. Att orka umgås, se och möta dem som 
betyder så mycket.  

Å vad jag önskar att alla får en fin och trevlig julhelg. Att de som är ensamma får ett oväntat besök. 
Att de som sörjer kan tänka tillbaka på tidigare jular och bli tröstade av att de bär så fina minnen inom 
sig.  

Jul jul strålande jul…. julklappar …. jag ska erkänna att jag har köpt en fin julklapp, men jag kunde 
inte bestämma vem som skulle få den, så jag behöll den själv! Jag har köpt en gris! Ja, en alldeles 
levande gris! Det är en symbolgåva som förhoppningsvis ger glädje till någon familj i Afrika som 
svälter. Om ni vill så kan ni köpa en gris eller någon annan bra symbolgåva på 
http://webbshop.svenskakyrkan.se en gris kostar 300 kronor. Det är Svenska kyrkans internationella 
arbete som sköter de här symbolgåvorna,  och det finns flera olika julklappar, som gör skillnad och 
förändrar tillvaron för dem som får den. 

Jul jul strålande jul…. jag vet att vi alla kan göra skillnad för någon. Kom ihåg att ett telefonsamtal 
till någon som är ensam, kan göra enorm skillnad! 

Så vill jag önska er alla en riktigt fin och fridfull julhelg! 

Helena Markfjärd, pastorsadjunkt Västanfors Västervåla församling 
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