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NÖDINGE FÖRSAMLINGSBLAD
- varannan vecka i Alekuriren
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Musikgudstjänst
Söndag den 18 mars kl. 17.00, Nödinge kyrka 
”Musik av Benny Andersson” R.Olausson
Solister och intrumentalister.

Familjegudstjänst
Söndagen den 18 mars kl. 11.00, Surte kyrka
Barnkören ”Annas Popkör” sjunger
Fika efteråt längst ner i kyrkan.
Välkomna

Vårstädning
på Surte och Nödinge kyrkogårdar. Gravdekorationer och 
granristäckningar på alla gravar städas undan med start den 19 mars.
Vi är därför tacksamma om ni innan dess avlägsnar lyktor och andra 
föremål ni önskar behålla ifrån gravarna.
Nödinge kyrkonämnd.

Måndagsträff 
Nödinge Församlingshem den 19 mars kl. 13.00
Folkhälsan i Ale - Birgitta Freden.

Besök gärna vår 
hemsida www.
svenskakyrkan.

se/nodinge

www.skepplandaforsamling.nu • 0303-33 81 36

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

Hålanda kyrka
lördag 24 mars kl 17.00

Musikgudstjänst
Kyrkokören medverkar
Präst Magnus Skredsvik

Ale-Skövde kyrka
söndag 25 mars kl 10.00

Gudstjänst
Kyrkokören medverkar
Präst Magnus Skredsvik

Hålanda och
Skepplanda församlingar

Lutherhjälpskvällen den
7 mars inbringade

30.675 kr
Ett stort tack till er alla som på olika

sätt bidrog till denna stora gåva.

Hålanda Arbetskrets
Skepplanda Kyrkliga Syförening

www.mittiale.se – 0303-332660

Starrkärrs kyrka

FAMILJEMÄSSA
Söndagen 25 mars kl.11.00

OBS tiden!

Tonfi skarna sjunger
Präst Björn Nilsson
Fika i kyrkan efteråt! 

Välkomna!

Nästa helg!

Starrkärrs pastorat
Alafors - Kilanda - Nol - Starrkärr - Älvängen

ungdomsgudstjänstungdomsgudstjänst  

Ω
Älvängens blå kyrka Älvängens blå kyrka 
fredag 23 mars kl. fredag 23 mars kl. 19.0019.00

 Arrangörer:  Arrangörer: 
Kyrkorna i norra AleKyrkorna i norra Ale

Fortsättningen på
Påskfestivalen -06

Hiphopkonsert med Hiphopkonsert med 

SerumSerum
 Predikan:Predikan:

Andreas PervikAndreas Pervik

Vi lever i ett rikt och välmående land. 
Ingen av oss behöver lägga sig hung-
rig eller sakna mat för dagen. I slutet 

av 1980-talet arbetade jag som pastor i 
Kongo/Kinshasa. Det var påfallande hur 
sällan folk hade råd och möjlighet att äta 
någon maträtt med kött i. Fisk kunde man 
få tag på annars var det mest vegetarisk 
mat. Vid högtidligare tillfällen försökte man 
unna sig en höna eller något annat kött. 

Matvanorna var och är fortfarande an-
norlunda än våra. År 2000 arbetade jag 
ett par månader i Kongo/Brazzaville. Det 
var strax efter inbördeskrigen som härjade 
landet på 1990-talet. Då såg jag bara magra 
människor. Det var väldigt knappt med mat, 
långt från vårt överflöd. Här hos oss har vi 
ju alltmer ökande problem på grund av att 
vi äter för mycket. Man kan inte annat än 
önska sig en bättre fördelning av de resurser 
som finns på vår jord.

Den här söndagen brukar kallas brödsön-
dagen. Bibelberättelserna handlar om när 
Gud ser till så att hungriga får mat. Sådana 
under skulle man vilja se mer av idag, men 
ännu hellre skulle man vilja att den mat som 

finns fördelas bättre. Bibelberättelserna talar 
samtidigt om hur Jesus försöker få männis-
kor att tänka på hur man bäst tillfredsställer 
den aptit på livet som alla har. 

Människan lever ju inte endast av bröd. 
Jesus säger (Joh. 6: 35): ”Jag är livets bröd. 
Den som kommer till mig skall aldrig 

hungra, och den som tror på mig skall aldrig 
någonsin törsta.”

Göran Andreasson
pastor i Surte och Lilla Edets 

missionsförsamlingar

Hunger och törstDet händer i


