
Skepplanda Pastorat
Skepplanda Sönd 10/6 kl 10 
Mässa, Reinholdsson. Hålanda 
Sönd 10/6 kl 12 Mässa, Rein-
holdsson. Ale-Skövde Sönd 10/6 
kl 10 Gudstjänst, Ingvarsson. 
S:t Peder Sönd 10/6 kl 12 Mässa, 
Ingvarsson. Tunge Lörd 9/6 kl 
18 Helgmålsbön, Ingvarsson.

Smyrnaförsamlingen 
Älvängen
Sönd. 10/6kl 9.30 Bön inför 
gudstjänsten. kl 10.00 Guds-
tjänst med predikan av Monica 
Werner, nattvard och därefter 
församlingsmöte. Torsd. 14/6 kl 
19.00 Äldste samlas till bön.
Lörd. 16/6 kl 10-13 Second 
Hand för sista gången innan 
sommaren. Sönd. 17/6 kl 9.30 
Bön inför gudstjänsten. kl 10.00 
Gudstjänst med Lars-Göran 
Eriksson m.fl , missionsoffer.

Fuxerna-Åsbräcka församling
Fuxerna kyrka Sönd 10/6 kl 10 
Högmässa, Isacson. Sönd 10/6 
kl 18 Gudstjänst, Isacson. Onsd 
13/6 kl 18.30 Mässa med predi-
kan. Sönd 17/6 kl 10 Högmässa, 
Isacson. Onsd 20/6 kl 18.30 
Mässa med predikan.

Filadelfi aförsamlingen - 
Bohus Pingstkyrkan
Sönd 10/6 kl 11 Gudstjänst Leif 
Karlsson, sång. Onsd 13/6 kl 19 
Församlingsmöte. Sönd 17/6 
kl 11 Gudstjänst Patrik Strand, 
sång.

Surte Missionskyrka
Sönd 10/6 kl 11 Gudstjänst Bo 
Cedergård. Kören. Kyrkkaffe. 
Tisd 12/6 kl 18.30 Scout. Onsd 
13/6 kl 18 Bön i kyrkan. Lörd 
16/6 - Onsd 20/6 Scoutläger. 
Sönd 17/6 kl 11 Gudstjänst 
Göran Andreasson. Kyrkkaffe. 
Kristina Sandnil. Nattvard.

Elimförsamlingen, Alafors
Pingstkyrkan
Sönd 10/6 kl 15.00 Gudstj. 
Kring missionen, Hjördis 
Andersson.

Guntorps Missionskyrka
Sönd 10 juni kl 17 Sommarkväll 
AnneMarie Svenninghed, sång 
söndagsskolbarnen plus Kören 
Pans. Onsd 13 juni kl 18.30 
Tonår. Lörd 16 juni Vi åker på 
Scoutläger.

Älvängens Missionskyrka
Sönd 10 juni kl 11 Gudstjänst 
AnneMarie Svenninghed, sång: 
Ingemar Åström. Sönd, 17 juni 
kl 11 Gudstjänst Ingemar Svens-
son, sång: AnneMarie Sven-
ninghed.

Nödinge församling
10 juni 1 e. Tref. kl 9.30 Guds-
tjänst Nödinge kyrka R. Olausson 
kl 11 Gudstjänst Surte kyrka 
R. Olausson. kl 15 Gudstjänst 
Bohus Servicehus R. Olausson. 17 
juni 2 e. Tref. kl 11 Gudstjänst 
Nödinge kyrka V. Wetterling 
Anna.19 juni tisdag kl 14 
Gudstjänst Nödinge Servicehus V. 
Wetterling Anna.

Starrkärrs kyrkliga 
samfällighet
Söndag 10 juni Kilanda kyrka 
09:30 Gudstjänst Präst: Mikael 
Nordblom. Nols kyrka 11:00 
Gudstjänst Präst: Mikael Nord-
blom. Älvängens kyrka 11:00 
Mässa Präst: Andreas Pervik. 
Sommarsöndagsskola. Torsdag 
14 juni Älvängens kyrka 12:30 
Middagsbön. NÄSTA HELG!
Söndag 17 juni Starrkärrs 
kyrka 11:00 Mässa Präst: Mikael 
Nordblom. Älvängens kyrka 
18:00 Gudstjänst Präst: Mikael 
Nordblom. Sommarsöndags-
skola.
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Med anor från 1932

Janne Oiva, Älvängen har 
avlidit. Född 1987 och efter-
lämnar Modern Pirjo, sys-
tern Sanna samt Benji som 
närmast sörjande.

Aatos Hakkarainen, Surte 
har avlidit. Född 1943 och 
efterlämnar Mia och Jerry 
med familjer som närmast 
sörjande.

Ada Jannesson, Fridhem 
och Nol har avlidit. Född 
1915 och efterlämnar barnen 
Siv, Kurt och Birgitta med 
familjer samt svägerska som 
närmast sörjande.

Vår Älskade

Janne Oiva
* 4/8 1987

har i dag hastigt lämnat
oss i stor sorg och

saknad

Älvängen
27 maj 2007

MAMMA
SANNA

Benji

Älskad - Saknad

Begravningen har ägt
rum i stillhet.

Ett varmt tack till alla Er
kära släkt och vänner

som på olika sätt hedrat
minnet av vår älskade

Mamma

Solveig
Petersson

vid hennes bortgång.
Tack för alla vackra

blommor samt tack till
kyrkoherde em. Arnold
Egelrud och solist Johan
Ekstedt som genom tal

och sång gjorde begrav-
ningsgudstänsten till ett

ljust och kärleksfullt
minne. Tack till alla Er

på Jutabo som gav
Mamma så mycket

kärlek och omtanke.

ANN-BRITT
 LENNART
med familjer

Vår Pappa

Aatos 
Hakkarainen

*2/1 1943

har i dag stilla lämnat
 oss i sorg och saknad

Surte
28 maj 2007

MIA, JERRY
MED FAMILJER

Övrig släkt och vänner

Vila i frid

Begravningsgudstjänsten
äger rum onsdagen 20

juni kl. 13.00 i Starrkärrs 
kapell. Akten avslutas vid 

graven.

Till alla Er som på olika
sätt hedrat minnet av 

vår käre Pappa

Hans Jakobsén
vid hans bortgång samt

för de vackra blommorna 
vid hans bår framför vi 

vårt varma tack.

INGA
GRETE

ARLY
med familjer

Liselotte Andersson. 
I Surte kapell hölls torsda-
gen 7 juni begravningsguds-
tjänst för Liselotte Anders-
son, Bohus. Officiant var 
kyrkoherde Renny Olausson.

Erik och Anna-Lisa 
Svantesson. I Skepplanda 
kyrka hölls torsdagen 7 juni 
begravningsgudstjänst för 
Erik och Anna-Lisa Svantes-
son, Lödöse. Officiant var 
kyrkoherde Åke Reinholds-
son.

Linda Aaröe. I Surte kapell 
hölls fredagen 8 juni begrav-
ningsgudstjänst för Linda 
Aaröe, Nödinge. Officiant 
var komminister Vivianne 
Wetterling.

Janne Oiva. I Starrkärrs 
kapell hölls fredagen 8 juni 
begravningsakt för Janne 
Oiva, Älvängen. Officiant 
var Inga-Lill Andersson.

Vi ställer upp i alla väder.
Även när det är kav lugnt.

Vi är en ideell förening som räddar liv till sjöss, utan 
bidrag från staten. Så stöd oss genom att bli medlem. 
Som tack för hjälpen får du kostnadsfri hjälp och 
bogsering, även när det är kav lugnt. Anmäl dig på 
www.ssrs.se eller ring 031-29 00 90. Eller sätt in 550:– 
på pg 900 500–0.

I vår familj ingår en fyr-
fota medlem. Lukas är en 
lurvig och glad hund, som 
tycks vara belåten med sina 
närmaste människor. Som 
klar favoritetta ligger dock 
husse. Hans minsta rörelse 
bevakas nogsamt, Lukas är 
alltid redo att följa husse vart 
det än bär i väg.
”Följ mig” är uppmaningen 
som Jesus riktar till sina 
lärljungar i söndagens text. 
Den kallelsen gäller också 
oss idag. Många röster ropar 
och vill vårt intresse och vårt 
engagemang. Kändisar och 
trender överröstar varandra. 
Så mycket vill stjäla vår upp-
märksamhet från det som är 
mest väsentligt.

Varför skall vi följa Jesus? 
För att han är den han är 
– samma Gud, samma män-
niska – för att det handlar 

om en relation.
Jesus vill att vi skall lyssna 
till honom, försöka förstå 
hur Gud genom honom 
bevisar sin kärlek till oss. Att 
följa Jesus innebär spänning, 
utmaning, äventyr, men 
också arbete och försakelse 
– men allt i närhet till Jesus.

Att följa Jesus kräver hel-
hjärtad överlåtelse, att följa 
delvis blir svårt. Nära Jesus 
Kristus, med blicken fäst på 
honom, får vi mod att leva 
ett sunt och riktigt liv.

För övrigt anser jag att det 
behövs en rondell vid buss-
stationen i Älvängen.

AnneMarie Svenninghed
Pastor i Älvängens och Gunn-

torps missionsförsamlingar

Veckans betraktelse

Följ mig!

Mat i stora lass
Visste du om att du 

under din livstid 
stoppar i dig 40 till 

50 ton mat? Maten ger 
oss energi till både rörelse 
och värme. Den ska också 
förse oss med material då 
det varje minut byts eller 
repareras hundratusentals 
miljoner celler i kroppen 
– lätt att då inse hur viktigt 
det är med bra mat.
Att äta för att må bra är 
ett sunt motto och då är 
en tumregel att du kan äta 
allt, men inte alltid. Det 
handlar om att äta ofta och 
lite än sällan och stora por-
tioner. Fördela måltiderna 
på frukost, lunch, middag 
och ett par mellanmål. 
Då känner sig kroppen 
lugn och trygg när energi 
tillförs i jämn ström. Och 
genom vardagsmotionen 
får man en ännu bättre 
reglering. 

Kolhydrater, protein och 
fett i kosten är näringsäm-
nen som ger oss energi. 
Andra näringsämnen som 
vi får av maten är vitami-
ner och mineraler. Om 
man äter allsidigt – kött, 
grönsaker och frukt – och 
vistas utomhus varje dag, 
får man som regel i sig 
tillräckligt med vitaminer, 
vilket också gäller för de 
flesta mineralerna. Utöver 
detta är vatten livsav-
görande, alla kroppens 
funktioner är beroende av 
vatten. Vi behöver ungefär 
två till tre liter per dag 
och vi får i oss ungefär en 
tredjedel av maten, resten 
behöver vi dricka och då 
främst vatten. 
De allmänna kostrekom-
mendationerna säger att 
vi per dag ska äta minst ett 
halvt kilo frukt och grön-

saker, minst en halv deci-
liter baljväxter, en till två 
portioner potatis/ris/pasta, 
sex till åtta skivor bröd och 
en portion flingor/gryn, 
cirka en halv liter mager 
mjölk/fil/yoghurt rekom-
menderas och en portion 
magert kött. När det gäller 
fisk och/eller skaldjur 
rekommenderas två till tre 
portioner per vecka. 

Utifrån ovanstående 
rekommendationer så 
kan mat lätt bli något 
komplicerat. Men att dela 
en måltid med en annan 
människa är att dela en 
bit av livet. Mat handlar 
om glädje och gemenskap. 
Men med jakten på kilon 
genom effektivaste dieten 
så kan mat lätt bli proble-
matiskt och en källa till 
dåligt samvete. Jag vill åter 
råda er till att äta allt men 
inte alltid. Skilj på vardag 
och fest. 

Fokusera på det väsentliga:
”– När du vaknar på mor-
gonen, Puh, sa Nasse slut-
ligen, vad är det första du 
säger till dig själv?
– Undrar vad vi får till fru-
kost? sa Puh”.

Ann-Sofi e Jonsson

Att få vara barn
är en mänsklig

rättighet.
Post/bankgiro 90 2003-3

Tel. 0771-90 20 03, www.rb.se


