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För några veckor sedan skrev kyrkoherde Björn Nilsson 
om begravningar i Svenska kyrkan. För fullständighe-
tens skull vill jag informera om vad som gäller för oss 

som av olika anledningar valt att lämna Svenska kyrkan.
Frågan regleras i en begravningslag. Alla betalar en be-

gravningsavgift, som skall täcka församlingens kostnader för 
begravningsverksamheten. På deklarationsblanketten som i 
dagarna distribueras till oss anges avgiftens storlek i procent 
av den beskattningsbara inkomsten. I S:t Peder, där under-
tecknad bor, betalade vi 2006 0.24 procent i begravningsav-
gift. På en normal inkomst blir det cirka 600 kronor.

Vad har vi då rätt att få för denna avgift? Vilka tjänster 
ingår? Det regleras i begravningslagens kap. 9 §6.

Huvudmannen skall utan kostnad för dödsboet tillhanda-
hålla:

• Gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats 
under en tid av 25 år.

• Gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och 
iordningställande av öppnad grav.

• Transporter i samband med gravsättning.
• Kremering.
• Lokal för förvaring och visning av stoftet.

• Lokal för begravningsceremoni utan reli-
giösa symboler.

För att granska hur församlingarna tar till-
vara de personers intressen som inte tillhör 
Svenska kyrkan förordnar länsstyrelsen be-
gravningsombud.

För Ale och Lilla Edet har Willy Köhl-
borg, Älvängen, förordnats att inneha detta 
uppdrag. Till honom kan vi som inte tillhör 
Svenska kyrkan vända oss med våra frågor 
eller om vi inte får vår rätt tillgodosedd.

Erik Olson, Lödöse

Angående begravning 
för oss som lämnat 
Svenska kyrkan

ÄLVÄNGEN. The Light of 
Love heter skivdebuten 
för kören Gospel.kom.

– Skivan är en doku-
mentation av var vi 
står idag och samtidigt 
ett avstamp och en 
nytändning för framti-
den, säger kantor och 
körledare Åsa Gunner-
vik.

Plattan har varit ett 
projekt som har enga-
gerat kören i ett halvår, 
men själva inspelningen 
gjordes på en dag.

Det är nu tolv år sedan Sabina 
Nilsson tog initiativ till att 
starta en gospelkör i Starr-
kärrs församling. I torsdags 
var det releaseparty i Älväng-
ens Blå kyrka. Den populä-
ra 12-åringen, Gospel.kom 
släppte då sin första skiva, 
The Light of Love. 

– Flera av körmedlemmar-
na uttryckte en vilja av att 
själva få höra hur det egentli-
gen låter. Genom skivbolaget 
Norrstrand Records som är 
specialiserade på inspelning 
av körsång fick vi en unik möj-
lighet, att till en rimlig kost-
nad göra en professionell pro-
duktion, berättar Åsa Gun-
nervik som lett kören sedan 
år 2000.

Inspelningen ägde rum i 
slutet av januari i Älvängens 
blå kyrka. Det tog tio timmar 

att sjunga och spela in de nio 
låtarna. Att det gjordes vid ett 
och samma tillfälle tycker Åsa 
har både för- och nackdelar. 

– Det charmiga är att det 
påminner om en liveinspel-
ning, där vi inte gör några 
pålägg i efterhand. Men själv-
klart finns det detaljer som 
kunde blivit bättre om vi inte 
tvingats sjunga in alla låtar vid 
ett tillfälle, säger hon.

Titelspåret, The Light of 
love, är författat av körleda-
ren själv. Hon beskriver sitt 
verk som discoinspirerad 
gospel. För musiken svarar 
som vanligt det aktade komp-
bandet Gospel.komp. Pianis-

ten Dhan Hector har dessut-
om bidragit med en egen mys-
faktor, Decemberregn, ski-
vans enda instrumentala spår 
– en höjdare.

Skivan finns nu till försälj-
ning i församlingens samtliga 
kyrkor. Första upplagan på 
200 förväntas ta slut och då 
är förhoppningen att trycka 
nya.

– Ja, vi hoppas kunna mark-
nadsföra oss och gospelmusi-
ken med skivan. Intresset för 
körsång är stort. Glöm inte 
att det faktiskt finns fler som 
sjunger i kör än som idrottar 
i Sverige, berättar Åsa Gun-
nervik.

Slutigen vad gör gospel 
så speciellt?
– Gospel är en minoritets-
kamp, ursprungligen de svar-
tas kamp för sina rättighe-
ter, och den framförs med 
sådan glädje och passion att 
det smittar av sig. I gospel 
får man dessutom lov att vara 
individuell och det gör mu-
siken extra spännande att 
lyssna på. Den ger energi åt 
både körsångare och publik. 
Det grundläggande budska-
pet är att det alltid finns en 
chans till förbättring.

Skivdebut för Gospel.kom
– En dokumentation och ett avstamp för framtiden

Åsa Gunnervik, körledare och kantor i Starrkärr-Kilanda församlingar, har lett arbetet med in-
spelningen av debutskivan för Gospel.kom. Den släpptes i veckan och finns nu till försäljning i 
församlingens samtliga kyrkor.

NÖDINGE FÖRSAMLINGSBLAD
- varannan vecka i Alekuriren

Besök gärna vår hemsida www.svenskakyrkan.se/nodinge

Vår uppskattade komminister Göran Olander slutade den 1 april 
och börjar som komminister i Trollhättans församling. Vi tackar 
Gud för det Göran uträttat i Nödinge församling under sin tid här 
och önskar Rik Välsignelse i hans nya tjänst.

Renny Olausson  Kyrkoherde

Måndagsträff 
Nödinge församlingshem

16 april kl 13.00 

Birgit Fagrell ”Mediciner” 

Allsångskväll
18 april Nödingeförsamlinghem kl 19.00

Fika 18.30

Församlingsresa
Köpenhamn 21 maj 

För mer info ring Diakon Elise Friman 

0303-97248

Gudstjänster
18 april Onsdag
kl 14.00 Gudstjänst Trollevik 
R. Olausson

22 april 3 sönd. i Påsktiden
kl 11.00 Mässa Nödinge kyrka 
R. Olausson

29 april 4 sönd. i Påsktiden
kl 11.00 Gudstjänst Surte 
kyrka R. Olausson Blue  ́n Joy 
Gospel 
kl 15.00 Mässa Bohus 
Servicehus R. Olausson
kl 17.00 Familjegudstjänst 
Nödinge kyrka R. Olausson  
Singing Kids

Välkomna

Pastorsexpeditionen 031-98 00 12 • Redaktionen 0707-69 00 13
www.skepplandaforsamling.nu • 0303-33 81 36

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

Tunge kyrka
Helgmålsbön

lördag 14 april kl 18.00
Sång av Anette Svennblad och

Jessica Pettersson
Präst: Sven-Erik Wihlborg

Ale-Skövde
församlingshem

”Kom och sjung önskepsalmer”
Församlingskväll

tisdag 17 april kl 18.30
Vi spelar och sjunger våra mest

omtyckta psalmer. Fika!

Alla varmt välkomna!

Sven Rydén 70 år!Sven Rydén 70 år!
Jag fyller 70 år och det tänker jag fi ra 
med en fest i Skepplanda bygdegård,

lördagen den 12 maj kl. 18.

Vill du vara med och fi ra?
Anmäl dig senast den 30 april till
0303-33 61 59, 0703-33 61 59 

eller till sven@rydensbil.se

Istället för blommor och presenter får du gärna 
skänka pengar till Barncancerfonden genom 
Aroseniusskolans soaré. Lämna ditt bidrag på 

festen den 12 maj eller sätt in pengar på 
Aroseniusskolans bg 895-6120, ansvar 764125, 

verksamhet 4338, märk ”Sven 70 år”.

Välkommen!

Sven Rydén 

NJUTER AV SKIVAN

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

SURTE. Två unga 
kvinnliga läkare möts. 

Den ena har precis 
avslutat en tid som 
volontär i Sudan 
medan den andra har 
arbetat vidare på 
sjukhuset hemma i 
Sverige. 

De två vännerna för-
söker nu, trots olika 
livsval och syn på värl-
den, att hitta tillbaka 
till varandra. 

”En nagel i ögat” är en stark 
och engagerande pjäs skri-
ven av Mirjana Rakuljic 
Feldt, som visas i Surte Kul-
turhus nu på onsdag. 

Pjäsen tar upp frågor om 
moral och personligt ansvar: 
vilken rätt har vi att blunda 
för att världen ser ut som 

den gör? Miljontals männis-
kor är på flykt och tusentals 
dör varje dag av sjukdomar 
och brist på mat. Är vi inte 
skyldiga att öppna ögonen? 
Hjälper det? Är det bästa att 
sänka blicken och ägna oss 
åt de problem som finns här, 
runt omkring oss? Måste vi 
inte det, för att kunna stå ut? 
Men hur lär man sig att leva 
med en nagel i ögat? Räcker 
det att blunda?

”En nagel i ögat” ingår 
som en av fyra pjäser i 
FolkTeaterns Demokrati-
år 2007. 

Föreställningen samar-
rangeras av Teaterfören-
ingen i Ale, ABF och Surte-
Bohus Biblioteks- och kul-
turförening.

❐

”En nagel i ögat” visas 
i Surte Kulturhus


