
Kan ett ord vara le-
vande? Ja, om vi 
läser bibeln kan vi 

möta Jesus i ordet, om Gud. 
Evangelisten Johannes skri-
ver: Ordet blev människa 
och bodde ibland oss, och vi 
såg hans härlighet, en här-
lighet som den ende sonen 
får av sin fader. Och han var 
fylld av nåd och sanning Joh. 
1:14. 

För att kunna förstå dessa 
ord måste vi fatta beslutet att 
tro på dem, då händer vad 
som står i Joh. 1:12, men åt 
dem som tog emot honom 
gav han rätten att bli Guds 
barn. Låter det krångligt? 
Gör då som mannen jag träf-
fade i samtal, han utbrister 
plötsligt: ”Gud om du finns 
vill jag tro på dig”.

Livet för-
ändrades 
den stunden 
därför att 
Gud fanns 

i sitt ord. Ty var och en 
som åkallar Herrens namn 
skall bli frälst, Rom. 10:13. 
Aposteln Paulus skrev dessa 
ord när han mötte Jesus och 
kunde säga ja. Eftersom värl-
den i sin visdom inte lärde 
känna Gud i hans vishet, 
beslöt Gud att genom den 
dårskap som vi predikar, 
frälsa dem som tror.
Detta är det levande ordet!

Leif Karlsson
Pastor i Pingstkyrkan, Bohus
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Allsång i församlinghemmet, Nödinge
Kom och sjung med Sten-Åke!

Onsdagen den 14 februari kl. 19.00.
Från 18.30 kan man fi ka till självkostnadspris.

Välkomna!

Bröllopskonsert
Välkommen till vår kyrka och lyssna 
till såväl traditionell som nyare 
bröllopsmusik.

Torsdagen den 15 februari kl. 19.00 
i Surte kyrka 

Går du i giftastankar kan du dessutom få 
information om allt som hör till:
Fotografering, frisyr, kläder, blommor, 
förtäring och mycket mer.

Företag i branschen ställer ut och berättar i 
församlingshemmet.

Alla hjärtligt välkomna!

Gospelkväll!
Blue  ́n Joy Gospel och kompbandet gospel.komp 

sjunger och spelar för och med er.
Söndagen den 18 februari kl. 17.00, Nödinge kyrka

Välkomna!

Tema ”Våren”

Vinnande bidraget kommer att sitta 
på vår hemsidas startsida. 

Vinnaren får en Bibel.  

Skicka bilden till:
Mia.Pettersson@svenskakyrkan.se
Uppge Namn och Adress. 

Senast den 2 mars. 

Fototävling

Gudstjänsterna fi nns längst bak i tidningen på predikoturer

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

www.mittiale.se – 0303-332660

Starrkärrs kyrka Starrkärrs kyrka 
  kl.18.00kl.18.00 

Kammarmusik med Kammarmusik med 
ElleholmstrionElleholmstrion

På sångens lätta vingar 
Ett lättsamt klassiskt program 
med bl.a. Ave Maria av Bach-

Gounod, Chopins Regndropps-
preludium och Sommarsång av 

W. Petersson Berger.

Kalina Sjökvist  violin, 
Anders Sjökvist  cello 

och Gunnar Boren piano

Vid denna musikgudstjänst 
kommer också 

Starrkärrs församling 
att få ta emot 

Martin Luther King-priset 
från föreningen Centrum mot 
rasism i Ale för kampen för 

familjen Lahdos 
uppehållstillstånd i Sverige.

Älvängens kyrkaÄlvängens kyrka
Gudstjänst kl. 11.00

Söndagsskola
Präst: Björn Nilsson

Nols kyrkaNols kyrka
Mässa kl. 11.00

Präst: Mikael Nordblom

Söndag 11 februariSöndag 11 februari

www.skepplandaforsamling.nu • 0303-33 81 36

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

Pingstkyrkan
Bohus

Talare: 
Terje Berntzen och 
Tommy Dahlman
Sång: Leif Karlsson

Lördag 10/2 kl 18.00

Söndag 11/2 kl 11.00 
och 18.00

"Vi har ju mötts förr" 
– Utställning om kulturmöten mellan islam och kristendom

Vi har ju mötts förr heter den utställning som visas på Glasbruksmuseet i Surte under perio-
den 10 februari – 11 mars.

Från korstågstidens möten 
till 1700-talets orientalism 
och dagens moderna möten 
får vi bekanta oss med perso-
ner och historiska skeenden 
som gjort avtryck på bland 
annat språk, föremål, seder och 
bruk. Sådant vi tror är typiskt 
svenskt har ofta ett muslimskt 
ursprung. 

Man kommer in i någons 
vardagsrum och där står en 
kaffekopp, en soffa, en bokhyl-
la. På väggen hänger en gitarr, 
i skålen ligger några apelsiner. 

Det känns hemma och vardag-
ligt…  

Utställningen på Glas-
bruksmuseet i Surte består av 
flera rum. I varje rum berät-
tas historien om ett personligt 
möte. Här skildras kontakter-
na mellan muslimer och krist-
na från vikingatiden fram till 
idag. Man får vara med om hur 
kulturer möts och berikar var-
andra, men också hur krigen 
dragit fram med förödelse. 
Utställningen slutar i samma 
vardagsrum, som man mötte 

från början, men nu ser man 
det med nya ögon. 

Utställningen vill berätta 
något om vad som hänt och 
händer i mötet mellan kultu-
rer. 1900-talets invandring till 
Sverige sätts i sitt historiska 
sammanhang. Vi är här nu – 
men vi har ju mötts förr.

”Vi har ju mötts förr” visas 
under perioden 10 februari 
till och med 11 mars och sker 
i samarbete med Regionmuse-
um Västra Götaland och Väs-
tergötlands museum.

"Det levande ordet"


