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NÖDINGE FÖRSAMLINGSBLAD
- varannan vecka i Alekuriren

Trivselträff
Torsdagen den 10 maj 

kl.14.00

Bohus servicehus

Församlingsresa
Köpenhamn

Måndag 21 maj 
Pris 250 kr

Turlista

Nödinge, Ale gymnasium 07.00

Bohus centrum 07.10

Surte glasbruk 07.15

Hemma igen ca 20.30

För mer information och 

bokning ring diakon 

Elise Friman på

0303-97248

Gudstjänster
6 maj 5 sönd. i Påsktiden
Kl 11 Gudstjänst Nödinge kyrka B. Löverdal 
Kl 13 Finsk Mässa Nödinge kyrka T. Blåhed
Kl 15 Gudstjänst Bohus Servicehus B. 
Löverdal

8 maj tisdag 
Kl 11 Gudstjänst Fridhem E. Friman 

13 maj Bönsöndagen
Kl 11 Mässa Surte kyrka R. Olausson 
Kl 12 Konfi rmation Nödinge kyrka G. 
Olander
Kl 15 Gudstjänst Bohus Servicehus R. 
Olausson

15 maj Tisdag
Kl 14 Gudstjänst Nödinge Servicehus E. 
Friman

17 maj Kristi Himmelsfärds dag
Kl 11 Gudstjänst Nödinge kyrka B. Löverdal

20 maj  Sönd. f. Pingst
Kl 11 Gudstjänst Surte kyrka B. Löverdal

23 maj Onsdag
Kl 14 Gudstjänst Trollevik E. Friman 

Välkomna

Pastorsexpeditionen 031-98 00 12 • Redaktionen 0707-69 00 13

Besök gärna vår hemsida www.svenskakyrkan.se/nodinge

NÖDINGE. En ny bok-
buss kommer att rulla i 
Ale varje onsdag fram-
över.

Den nya skönheten 
visades upp för allmän-
heten på Ale Torg förra 
fredagen.

– Det är ett samar-
bete med Stenungsunds 
kommun som gör detta 
möjligt. Vi leasar hela 
paketet med böcker, 
personal och chaufför, 
förklarar bibliotekschef 
Margareta Nilson.
Konstnären Kristian Berg-
lund har designat den nya 
bokbuss som Stenungsunds 
kommun har investerat i. Sats-
ningen kommer även Ales in-
vånare till gagn eftersom det 
finns ett avtal kommunerna 
emellan.

– Vi har haft bokbuss i Ale 
sedan 1984. Vi har haft sam-

arbete med både Trollhättan 
och Borås, men sedan 2003 
köper vi tjänsten av Stenung-
sunds kommun. Bokbussen är 
ett förhållandevis billigt, ef-
fektivt och framförallt flexi-
belt sätt att bedriva bibliotek 
på, säger Margareta Nilson 
och fortsätter:

– Vi sköter mycket av skol-
verksamheten med hjälp av 
bokbussen. Sedan är det en 
ovärderlig service för folk på 
landsbygden som inte själva 
har möjlighet att ta sig till 
något av kommunens biblio-
tek.

Bokbussen trafikerar Ale 
kommun varje onsdag, dock 
olika turer jämna och ojämna 
veckor. Nu blir det till att hålla 
utkik efter ett rödblått fordon 
istället för, som tidigare, en 
gul buss.

– Det är inte bara färgen 
som är annorlunda. Vår nya 
bokbuss har alla moderniteter 

man kan önska sig och ergo-
nomin för mig som förare är 
helt annorlunda jämfört med 
föregångaren. En viktig del är 
också miljöaspekten och den 
avgasrening som används, 
säger Lotta Holmlund, bib-
liotekarie och tillika chaufför.

Förra fredagen visades den 
nya bokbussen upp för allmän-
heten. Eric Lindblad från 
Skepplanda var en av många 
nyfikna personer som tog till-
fället i akt att titta lite närmare 
på det rullande biblioteket.

– Jättefräscht! Jag har aldrig 
nyttjat servicen, men det är 
inte otänkbart att jag kommer 
att göra det i framtiden.

Nya bokbussen har 
börjat rulla i Ale

BOKBUSSEN
Byggår: Våren 2007.
Tillverkare: Helmark Carosseri, 
Markaryd.
Chassi: Scania.
Längd: 12 meter.
Höjd: 3.40 meter.
Bredd: 2.55 meter.
Motor: DC 1210, 340 hk, miljönivå 
Euro 4, opticruise växellåda.
Kostnad: Cirka 2,8 miljoner 

kronor.
Design insida: Studio 31, Göte-
borg.
Design utsida: Kristian Berg-
lund, konstnär från Stenungsund.
Du kan låna: Böcker för alla 
åldrar, ljudböcker för barn och 
vuxna, musik, filmer, daisyböcker, 
talböcker och bok/band, tidskrifter, 
dataspel.

Inger Thorsen, bibliotekschef Stenungsunds kommun, Lotta Holmlund, bibliotekarie och Mar-
gareta Nilson, bibliotekschef Ale kommun, framför den nya bokbussen.

Eric Lindblad från Skepplan-
da synade den nya bokbus-
sen, som visades upp för all-
mänheten på Ale Torg. 

PÅ ALE TORG
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

www.mittiale.se – 0303-332660

Älvängens Blå kyrka
Söndagen den 13 maj

Vårfest

11.00 Familjegudstjänst. 
Barnkören Blå Fjärilen medverkar. 

Präst: Andreas Pervik

Efter gudstjänsten kyrkkaffe samt vårfest 
med poängpromenad, korvgrillning, 

lekar och  mycket mer! 

Starrkärrs kyrkliga 
syföreningsbasar inbringade 

23 167 kronor.
Tack till alla som hjälpt till på olika sätt.

Starrkärrs kyrkliga syförening

Nästa helg!

Starrkärrs pastorat
Alafors - Kilanda - Nol - Starrkärr - Älvängen

www.skepplandaforsamling.nu • 0303-33 81 36

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

Skepplanda församling
Onsd 9 maj kl.18.45

Kvällsmässa
Präst: Magnus Skredsvik

Fika och samtal med våra gäster från 
Vitryssland

Hålanda kyrka
Lörd 12 maj kl.18.00

Helgmålsbön
Predikant: Pastor Pavel Lutjenko från 

Vitryssland
Kvällsfika i församlingshemmet

Skepplanda kyrka
Sönd 13 maj kl.10.00

Familjegudstjänst
Kyrkkaffe, besök från Vitryssland

Välkomna!

För många år sedan 
kom en liten flicka till 
byns affär. I handen 

höll hon hårt en pappers-
lapp och i den låg en 25-
öring. Hon lämnade den 
till handelsman och han 
vecklade upp lappen. Han 
läste: 25 öre kärlek. Han 
tittade på lappen och sedan 
på flickan. ”Så mycket 
kärlek finns inte i hela värl-
den”, sade han sedan. Du 
förstår, kärlek går inte att 
köpa för pengar, den är 
gratis och det märkliga är 
att ju mer kärlek du ger ju 

mer har du kvar.
I mitt barndomshem 

fanns en trädgård med 
gamla knotiga träd. Det 
fanns ett träd som var spe-
ciellt för mig, ett astra-
kanträd. I slutet på augus-
ti innan jag gick till skolan 
var jag alltid och kolla-
de om det låg något äpple 
på marken. Lyckan var stor 
när jag hittade ett stort, 
moget doftande äpple, det 
var så saftigt, så ljuvligt. 
Jag har aldrig ätit så goda 
äpplen sedan.

Jesus säger: ”Jag är vin-
stocken, ni 
är grenarna. 
Om någon 
är kvar i 
mig och jag 

i honom skall ni bära rik 
frukt: utan mig kan ni ing-
enting göra. Ni har inte 
utvalt mig utan jag har 
utvalt er till att gå ut i värl-
den och bära rik frukt, frukt 
som består”. 

Astrakanträdets uppgift 
var att bära äpplen, gre-
narna och stammen var en 
enhet. Vi är lika beroen-
de av stammen Jesus. Vilka 
är då de frukter som vi ska 
bära, bland annat kärlek, 
glädje, frid och tålamod. 
Lika lite som äppleträdet 
såg sina frukter, lika lite ser 
vi våra.

Frukterna är till för våra 
medmänniskor och vi får 
glädjas över deras frukter. 
Jag hoppas att vi får ett rikt 
fruktår.

Birgit Lind
Skepplanda

För 25 öre kärlek!

L U S T B R O D E R I
Lödöse

Bibliotek
10/5 – 5/6

Vernissage 10 maj kl. 13.00
Arr. Götaälvdalens Konstförening, 

SV Lilla Edet


