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Predikoturer
21 januari 3 e. trett.
11.00 Ekumenisk gudstjänst 
Surte kyrka G.Olander
15.00 Gudstjänst Bohus 
servicehus G.Olander
17.00 Gudstjänst Nödinge 
kyrka G.Olander

23 januari Tisdag
14.00 Gudstjänst Nödinge 
servicehus R.Olausson

24 januari Onsdag
14.00 Gudstjänst Trollevik

28 januari  4:e Trett
11.00 Gudstjänst Surte Kyrka 
V.Wetterling
17.00 Gudstjänst Nödinge 
Kyrka V.Wetterling

4 februari 
Kyndelsmässodagen
11.00 Mässa Nödinge Kyrka 
V.Wetterling
15.00 Mässa Bohus 
servicehus R.Olausson
17.00 Gudstjänst Surte Kyrka 
R.Olausson

En kristen är inte ensam
Vi fortsätter studiecirkeln om ”Mål och 
mening i livet” varannan onsdagskväll kl 19 
i Nödinge församlingshem. 

Det är en cirkel om livets viktigaste fråga: 
”Vad i hela världen gör jag här?” och i vår 
kommer det att handla om gemenskap. 
Vi börjar onsdagen den 24 januari med 
att ställa oss frågan: ”Finns det en Guds 
familj som jag får tillhöra?” Vi kommer 
att fortsätta med dessa ämnen kommande 
onsdagar: ”Livet handlar om kärlek”, ”Här 
hör jag hemma”, ”Gemenskapens konst”, 
”Mer om gemenskapens konst”, ”Att hela 
relationer som förstörts” och ”Var rädd 
om gemenskapen”.

Låter det inte spännande?
Det bästa med denna cirkel är att man inte 
behöver ha varit med för att få vara med. 
Just du som läser detta är mycket varmt 
välkommen, fl er eller färre gånger.
Om du vill veta mer om onsdagskvällarna 
eller om studiecirkeln, får du gärna höra av 
dig till mig så skall jag berätta mer...

Göran Olander, präst i Nödinge 
församling – Tel: 070 7301913 

Inbjudan till Konfi rmandläsning för alla!
Efter ett års uppehåll inbjuder vi nu åter till konfi rmandläsning 
bland tonåringar med intellektuellt funktionshinder. 
Vi kommer att träffas under våren och sommarlovet.
För mer information kontakta gärna: Elise Friman 0707-690016 el. 0303-97248.
Mycket välkomna att anmäla er senast den 1 mars.

”Reningsborg Hjälpande Händer”
Tackar alla som var med på Julafton ”Samling kring krubban” 
och samlade in pengar till barnhem i Rumänien

Måndagsträffar:
Nödinge församlingshem 22/1 kl.13.00
Surte församlingshem 29/1 kl.14.00
Kryssning på Östersjön – Renny Olausson

Varmt välkommen till vår gemenskap

Församlingskväll
Bildkåseri från Asien
Nils Sjöström 
Nödinge församlingshem 
Onsdagen den 31/1 kl.19.00
Caféet Öppnar kl. 18.30

Nystart 
”Samfundskunskap” 

Likheter och skillnader 
med vår kyrka. 
Varannan gång träffas vi 
i Surte Församlingshem 
och lär känna det samfund 
vi senare kommer att 
besöka. 
Start torsdagen den 25 
januari kl. 19.00 i Surte 
församlingshem för 
samtal. 
Torsdagen den 8 februari 
besöker vi Tabernaklet i 
Göteborg.  
Alla är välkomna, ingen 
anmälan behövs. 
Vivianne Wetterling och 
Renny Olausson 

Ungdomsverksamheten har startat igen 
och vi välkomnar fl er ungdomar!
I Surte träffas vi Måndagar kl 18.00-
21.00 i Grå villan vid Surte kyrka. 
I Nödinge träffas vi Onsdagar 19.00-
21.00 i Nödinge församlingshem.
Från det år du fyller 14 och uppåt! 
Välkomna önskar Anki, Mia och Lisbeth.

En helg om vardagsnära livsfrågor
med Tommy Dahlman

Lördag
16.00 Seminarium för enbart män: 
”Att inte bli galen är allt går galet”
Smörgås serveras

19.00 Lyssna till Elvis’ kristna sånger, och Tyrone Hansson! 

Ämne:  ”Varför svartmåla när man sätter färg på livet?”
Mingel och snacks efter samlingen

Söndag
11.00 Gudstjänst, med sång av Smyrnakören. Kyrkkaffe.  

”Att förstå livet baklänges men leva det framlänges”

18.00 Cafémöte med sång av Gospelkören

Ämne: ”Att äta eller ätas”

Fritt inträde
Välkomna till Smyrnakyrkan!27–28

januari
www.smyrna.nu

27–28
januari


