
När man åker längs 45:an så 
ges det tillfälle att se den 
vackra siluetten av Bohus 

fästning på andra sidan älven. Fäst-
ningen sträcker sig majestätiskt och 
fantasieggande mot himlen och det 
är lätt att känna historiens vingslag 
vid den åsynen.
Förr i tiden var byggnaden ett 
starkt fäste till skydd mot fien-
der som anföll. Byggnaden stod för 
hopp, trygghet och makt. Försvars-
aktionerna var säkert både många, 
blodiga och välövade. Mycket har 

hänt på Bohus fästning, många 
personer har passerat revy, och 
om murarna kunde tala så vore det 
säkert mycket spännande att lyssna!
Vi människor har ett enormt behov 
av både trygghet, hopp och frid.

I Psaltaren 31:3 läser vi bönen: 
”Vänd ditt öra till mig, skynda till 
min räddning! Var min klippa dit jag 
kan fly, borgen där jag finner rädd-
ning.”
Många är de människor som söker 

sin tillflykt till Gud. Jag är en av 
dem. Guds beskydd och gemen-
skap med Honom är som det star-
kaste av fästen. Ingen trygghet 
på jorden kan jämföras med den 
trygghet som föds då man hoppas 

på Gud. 

Vi människor inbjuds att vila under 
Hans beskydd både under vårt jor-
deliv här, och i evighet. 
Men den som hoppas på 
HERREN får ny kraft, de lyfter 
med vingar som örnar. De skyn-
dar iväg utan att mattas, de färdas 
framåt utan att bli trötta. Jes. 40:31
Ta det bibelordet till dig idag och våga 
tro att du kan lita på Gud.

Monica Werner
Pastor i Smyrnaförsamlingen, Älvängen
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Lördag den 3 februariLördag den 3 februari

Kilanda kyrka Kilanda kyrka 
Helgsmålsbön med musik 

kl.18.00
Solosång: Anette Svennblad
Piano/orgel: Sabina Nilsson

Präst: Björn Nilsson

Söndag den 4 februariSöndag den 4 februari
Kyrkomusikens dagKyrkomusikens dag

Nols kyrkaNols kyrka
Ljusgudstjänst med musik

 kl 18.00.
MagNoliakören, Modiga Män, 

Magnus Wassenius 
orgel och viola

Mikael Nordblom 
hälsas välkommen.

En enklare förtäring serveras 
efter gudstjänsten.

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

www.mittiale.se – 0303-332660

Starrkärrs kyrkaStarrkärrs kyrka
Mässa kl.11.00

Ny distriktspräst, 
Mikael Nordblom,  välkomnas.

Kammarkören VocAle och 
Kyrkokören medverkar.
Församlingens präster 

medverkar.

Kyrkkaffe i församlingshemmet

PINGSTKYRKAN BOHUS
Göteborgsvägen 207

INTERNATIONELLT ÖPPET HUS
Ny säsong börjar

Torsdag den 1 febr. kl. 19.00

Frukostcafé
för kvinnor INGEN

ANMÄLAN
Albotorget, 
Skepplanda

tel 0303-338136

www.skepplanda
 forsamling.nu

Lördag 3 februari 2007 kl 9-11
Skepplanda församlingshem

MED TID ATT ANDAS 
Linda Ulmå, hälsovetare – föreläsning som hjälper oss att uppmärksam-
ma vikten av att bara vara, vikten av att släppa alla krav och våga ta sig tid 
för reflektion, och att ibland ställa frågan  ”Varför”.

Nästa frukostcafé: Den 3 mars och då kommer Eva Söderström, konst-
när  -  konsten som en mötesplats att kommunicera med bilden som verk-
tyg att finna nya möjligheter till att möta sig själv och sin medmänniska.

Frukostkostnad 40:- per person, ingen anmälanFilm är större än TV!

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors
0303-74 13 25, 330 396 endast söndag

E-post: folkets.hus@telia.com

DÉJÀVU
Med Denzel Washington.

Från regissörerna av 
Pirates Of The Carribean

Söndag 28/1 kl 18.00
Entré 70 kr. Från 15 år

Kommande

Söndag 4/2 Matine kl 15.00
Söndag 4/2 kl 18.00

Marie Antoinette

Repslagarmuseets deltagande i

Båtmässan Göteborg
3-11 februari 2007

Vi fi nns i monter H 05:04

Repslagarmuseet i Älvängen
0303-74 99 10 • www.repslagarbanan.se

Trubadurtoner 
från förr och nu
Torsdagen den 1 februari framför 
Stefan Jigfelt och Martin Ekstrand gi-
tarrmusik från olika epoker och sånger av 
bland andra Cornelis Vreeswijk, Evert 
Taube och Olle Adolphsson. 

Sedan starten 1995 har Stefan Jigfelt 
och Martin Ekstrand arbetat på Ale gym-
nasium. Gemensamt har de intresset för 
musiken och har spelat i ihop i olika kon-
stellationer. De tycker om gitarrmusik – 
både klassisk som visa och de har gjort egna 
arrangemang till kända visor. 

Föreställningen kommer att vara på 
Röda scenen, en relativt ny scen på Ale 
gymnasium. I samband med föreställning-
en bjuds det på lättare tilltugg i den för 
kvällen kaféartade miljön. 

❐

Lördagen den 20 januari var 
Ale-Vättle kontraktskör inbju-
den till Domkyrkan i Göteborg 
för att framföra sin uppskattade 
Mozartkonsert. Den cirka 120 
personer starka kören är ett sam-
arbetsprojekt mellan flera körer 
i Ale, Lerums, Lilla Edets och 
Trollhättans kommuner och till 
minne av Mozarts födelse för 250 
år sedan har man under hösten ar-
betat fram ett gediget konsertpro-
gram. Konserten framfördes vid 
två tillfällen i slutet av oktober och 
nu hade man alltså blivit ombedd 
att presentera sitt program även i 
Göteborgs Domkyrka.

Man inledde med stämnings-
fyllda ”Ave verum corpus” och 
följde något senare upp med 
pampiga ”Lacrimosa” ur Requi-
em. Det var en underbar upple-
velse såhär långt och ändå följde 
härpå dagens höjdpunkt, då Elisa-
beth Ehlersson från Nol tillsam-

mans med orkestern Capella Cor-
dealis och dirigent Ingegerd Skår-
ing framförde ”Exultate jubilate”. 
Med underbara klanger fyllde Eh-
lersson rummet ända upp i klock-
tornet. Kören kom sedan åter och 
framförde ”Missa brevis i F” och 
”Laudate Dominum” med härli-
ga nyanseringar mellan starkt och 
svagt, mellan sprött och pampigt. 
Publiken bjöds på en fantastisk, 
njutningsfull och mäktig musik-
upplevelse.

Efteråt berättar eldsjälarna 
Sabina Nilsson och Ingrid Nils-
son, organister i Starrkärrs res-
pektive Skallsjö (Floda) försam-
ling, att idén till konserten föddes 
för två år sedan under ett kyrko-
musikersymposium. 

– Vi visste ju då också att det 
snart var ”Mozartår” och förde 
idén vidare till vårt kontrakts-
musikermöte. Under resans gång 
har fler och fler blivit entusiastis-
ka och känt att detta är något vi 

kan ro iland. Inte minst alla sång-
are och musiker som verkligen har 
vuxit med uppgiften och gjort ett 
fantastiskt jobb. De kommer från 
tolv olika ensembler, men har 
kommit samman som en enhet, 
säger organisterna. Det kan dröja 
ett tag innan vi får se och lyssna till 
ett sådant här stort projekt igen, 

men de båda lämnar ändå en liten 
dörr på glänt när de med längtan 
i blicken säger: 

– Om några år kanske, om 
några år.

Janne Kickert

Alesångare intog Domkyrkan

De fyra dirigenterna från lördagens Mozartkonsert i Domkyrkan. 
Från vänster Rune Henriksson, Sabina Nilsson, Ingegerd Skåring och 
Ingrid Nilsson. 

Foto: Krister Bergenhus

FÖRÄLDRAFÖRENINGEN
MOT NARKOTIKA

Knarket finns överallt och allas
ungar riskerar att fastna!

Det är onödigt!
Vi slåss

MOT DROGER och FÖR LIVET

Stöd FMN-Göteborg
Föräldraföreningen Mot Narkotika

Postgiro 484 73 33-1
Jourtelefon 031-12 89 01


