
Tingspredikan, eller rät-
tegångsgudstjänst som det 
också kallas, har anor långt 
tillbaka i tiden. Det instifta-
des 1686 av Karl XI och var 
under många år en väldigt 
speciell tilldragelse.

– Förr i tiden hade dom-
stolarna något som man kall-
lade vår- och hösttinget. Man 
behandlade alla ärenden till 
de tog slut och det kunde ta 
mellan fem och tio dagar, 
berättar Johan Mannergren 
och fortsätter:

– Enligt kyrkolagen skulle 
tinget börja med en predikan. 
Under 1600- och 1700-talet 
hölls predikan i tingshuset 
och chefen för domstolen var 
tvingad att vara där klockan 
nio på morgonen annars fick 
han böta.

Allt eftersom tiden gick 
och domstolarna fick mer 
och mer att göra förändrades 
seden. I samband med årets 
första rättegång hölls en pre-
dikan i kyrkan. Så pågick det 
fram till 1990 då tingspre-
dikan togs bort som tvång i 
kyrkolagen.

– De flesta domstolar har 
dock hållit fast vid denna tra-
dition, förklarar Johan Man-
nergren.

Åker runt
Alingsås Tingsrätt har som 
vana att åka runt till de 
olika församlingarna i sitt 
upptagningsområde; Vår-
gårda, Herrljunga, Alingsås, 
Lerum och Ale. I år hade 
turen kommit till Nödinge 
där nämndemän, åklagare, 
advokater, domstolsanställda, 
poliser och kommunrepre-
sentanter närvarade.

– Det skadar inte att vi får 
träffas en gång per år. Det 
är en trevlig tradition, säger 
Johan Mannergren.

Tingspredikan hölls av 
Renny Olausson, som bland 
annat pratade om vikten av 
förlåtelse. Efter avslutad pre-
dikan bjöd Ale kommun på 
fika i Nödinges nybyggda för-

samlingshem. Totalt deltog 
ett 50-tal personer.

– Detta var min allra första 
tingspredikan. Det var väl-
digt intressant och dessutom 
är det ju historiskt betingat. 
Överhuvudtaget blev det en 

upplysande och gemytlig till-
ställning, säger Lars-Gunnar
Wallin, andre vice ordfö-
rande i kommunfullmäktige 
och den som representerade 
Ale kommun.

JONAS ANDERSSON
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Vår kära Moster

Sara Svensson
* 10/3 1911

har i dag stilla lämnat
oss i sorg och saknad

Bohus
11 januari 2007

VILLY och ELLY
MARGARETHA
MED FAMILJER

Övrig släkt och vänner

Så vila i frid, ty dagen  
är slut

Stilla är klappande 
hjärtat

Skönt att få somna
från lidandet ut

Somna från allt som
har smärtat

Begravningsgudstjänsten
äger rum onsdagen 31
januari kl. 11.00 i Surte
kapell. Svar om delta-

gande till Ale Älvdalens
Begravningsbyrå

tel. 031-98 32 50 senast
måndagen 29 januari.

Vår Käre
Make, Pappa
och Morfar

Walter Hellman
* 5/12 1920

har i dag stilla lämnat
oss i sorg och saknad

Trollevik, Nödinge
30 december 2006

ASTA
LENA

Emeeli, Miriam
Övrig släkt och vänner

Han seglar väl kanske
till soluppgångstiden

han lägger väl till för
att vila en gång.

Det styr väl i hamn när
all natten är liden.

Det fins väl en strand
fastän vägen är lång

Vi skall alltid
minnas Dig.

Begravningsgudstjänsten
äger rum onsdagen 17
januari kl. 13.00. 00 i

Starrkärrs kyrka. Efter
akten inbjudes till

minnesstund i
församlingshemmet.

Svar om deltagande till
Ale Älvdalens

Begravningsbyrå tel.
0303-33 33 99 senast

tisdagen 9 januari. Lika
välkommet som blommor

är en gåva till
Cancerfonden

telefon 020-78 11 79.

www.skepplandaforsamling.nu • 0303-33 81 36

www.svenskakyrkan.se/sanktpeder • 0520-66 14 94
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Välkommen till Välkommen till 
Öppna förskolan, Öppna förskolan, 

du också!du också!
Här kan barnen leka med 

andra barn och delta i 
aktiviteter tillsammans 

med föräldrarna
eller någon annan vuxen. 

De vuxna får möjlighet till att 
träffa andra vuxna. 

Runt 10-tiden sjunger vi en 
stund och sedan fi kar vi 

till självkostnadspris.
Du och ditt barn är 

välkomna 9:00-12:00

Älvängens blå kyrka Älvängens blå kyrka 
startar vecka 3, 

tis 16/1 och tors 18/1

Starrkärrs Starrkärrs 
församlingshem församlingshem 

startar vecka 3, ons 17/1

Nols kyrka Nols kyrka 
startar vecka 5, tis 30/1

Alafors församlingshem Alafors församlingshem 
startar vecka 5, 

mån 29/1 och tors 1/2

STARRKÄRRS PASTORATSTARRKÄRRS PASTORAT
ALAFORS - KILANDA - NOL - STARRKÄRR - ÄLVÄNGEN

www.mittiale.se – 0303-332660

Påminnelse
Bugga med DF Korkskruven

Torsdagar 
Startar 18 januari 2007

Medborgarhuset i Alafors 

Bugg för nybörjare
Kl 18.30 - 20.00

Bugg fortsättning
med kursinslag Kl 20.00 – 21.30
Avgift: 350:-/kurs eller 40:-/kväll

Anmälan: Sten 0303-33 86 21
www.korkskruven.com

            I samarbete med:      

Hålanda Sim & Trim
Startar vårterminen v 4

Se utförlig 
annons i 
nästa
nummer av 
Alekuriren.

Gamla och nya medlemmar 
hälsas välkomna.

Styrelsen.

 Laga middag 
ikväll?

Låna en kokbok på biblioteket

Tingspredikan hölls i Nödinge kyrka

I Nödinge kyrka 
hölls i tisdags något 
så ovanligt som en 
tingspredikan. 

NÖDINGE. En aningen udda företeelse utspelade 
sig i Nödinge kyrka i tisdags.

Då hölls nämligen något så ovanligt som en 
tingspredikan.

– Det var säkerligen 25 år sedan som det hände 
senast i det här området, säger lagman Johan 
Mannergren från Alingsås Tingsrätt.

– En historisk betingad företeelse
Stöd
Astma- och 
Allergiförbundets
Barnallergifond
Pg 90 09 06-9


