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Gemenskapsträff
Hålanda församlingshem

Onsdag 5 sept
kl 10.30-12.30

Liselotte

Storcafé
Skepplanda församlingshem

Onsdag 12 sept
kl 10-12.00

Dagens gäst: Jurij Alexander
Barytonsångare, Från St:Petersburg

Alla välkomna!
www.mittiale.se – 0303-332660

Starrkärrs pastorat
Alafors - Kilanda - Nol - Starrkärr - Älvängen

Lördagen 15 september reser vi till 
Gunnebo SlottGunnebo Slott

 med omnejd.

Tag med Kaffekorg. 
Lunch och guidad tur ingår. 

Pris 150:- 
Barn under 15 år gratis!

Avresa från:
Älvängens bussterminal: 8.20

Starrkärrs församlingshem: 8.30
(busshållplatsen mot Alafors)

Ledet: 8.40
(vid återvinningsstationen)

Nol Pressbyrån: 8.50
Anmäl dig till pastorsexp 

tel 0303-33 26 60 senast 10 september
Meddela ev allergier.

Församlingsresa 2007

 Församlingsresa  2007

 Kammarkören VocAle sjunger det du 
önskar från sin repertoar söndagen den

 23 september kl.18.00 i Älvängens kyrka.
Var med och rösta fram dina favoriter från 
listan som fi nns på Starrkärrs församlings 

hemsida www.mittiale.se
Du kan också hämta listan från våra 

kyrkor/församlingshem. Lämna in dina 
önskemål senast 10 september till någon 

av församlingens anställda.

Levande jukeboxLevande jukebox

Bartolomeus var kalen-
dernamnet i fredags. 
Eftersom den dagen 

bär en apostels namn var 
den helgdag i Sverige in på 
1700-talet. 

Ett visst vemod planterar 
den dagen i min själ. Asso-
ciationerna kan gå åt skilda 
håll. Jag tänker kanske inte 
på helgonets martyrdöd. Det 
är väl numera glömt att han 
ska ha flåtts levande. Närma-
re i tiden ligger bartolomei-

natten - 
ett namn 
med 
kuslig 
klang 
nere i 
södra 
Europa alltsedan den 24 au-
gusti 1572, då man på mor-
gonen i det blodiga Paris 
fann tusentals hugenotter 
mördade. 

Men också det minnet är 
i sjunkande sedan jag gick i 
folkskolan på trettiotalet. 

Efter det tjugonde se-
klets fullbordan  har histori-
kerna lärt oss att det upplys-
ta århundradet faktiskt var 
det blodigaste sen vår tide-
räknings början, åtminsto-
ne om vi ser ut över världen 
en bit bortom gränserna för 

det svenska folkhemmet med 
Skagerrak och Östersjön. 

Min mest aktuella känsla 
stannar inom idyllens värld 
med sitt vemod. Dagens ky-
ligare vind annonserar an-
komsten av mörkertiden i 
naturens år och varslar den 
åldrande människan om 
tidens flykt och obeständig-
heten hos allt mänskligt. 

Anders Österling hann 
forma rätt mycket av detta i 
"Stormdag i augusti": "För-
ödelsens väder går fram över 
lag på sommarkalenderns 
yttersta dag." - "Djupt det 
värker i ärrade sår vid Barto-
lomeus, när stormen går."

Från dessa erinringar av 
vemodskaraktär i anslutning 
till dagarnas varsel skall jag 
skynda mig över till en min-
nesdag som aktualiserar sig 
om mindre än en vecka och 
som i sin närgångenhet till 
orten där jag nu befinner mig 
bär tröstens budskap i barn-
doms- och ålderhemmet. 

Söndagen som kommer är 
det redan den andra septem-

ber 2007. 
Den 
dagen 
för sju-
hundra 
år sedan 
hände 

märkliga ting inom en halv 
mil härifrån. Den gamle bi-
skopen Brynolf Algotsson i 
Skara infinner sig i Lödöse - 
enligt legenden barfota - för 
att ta emot en tagg ur Kristi 
törnekrona, att som gåva och 
helig erinran förvaras i Väst-
götadomens stiftskyrka.

Nåja, hur det var med äkt-
heten i själva föremålet är jag 
kanske en tvivlare i jämfö-
relse med HH biskopen och 
hela hans domkapitel. Jag 
lärde mig redan kring början 
av trettiotalet av min fromma 
fröken, Karin Norborg, att 
medeltida uppgifter om re-
liker fick man allt ta med en 
nypa salt. 

Vad flisorna av mittkorset 
på Golgota beträffar, fanns 
det under högmedeltiden så 
många i svang att det skulle 
räcka till flera kors. 

Det är väl möjligt att lik-
nande förhöll sig med törne-
taggar ävenledes. Men vad 
som är historiskt belagt är 
datum för överlämningscere-
monin. Och vad budskapet till 
människans innersta beträf-

far, är det nog-
samt bekräf-
tat, vad offi-
ciet till den 
heliga reliken 
besjunger: en 
evig självupp-
offrande kär-
leks gåva, den 
som heter 
försoningen 

i Kristus och räknar med en 
tro som håller att både leva 
och dö på.

Men om du som turist i 
Skara vill se törntaggen är 
du för sent ute. "Guds un-
derman" som Snoilsky kallar 
honom, riksbusen Gustav 
Vasa eller hans fogdar och 
gelikar, såg till att klenoden 
rensades bort när "den rena 
evangeliska läran" gjorde sig 
hemmastadd i provinsen.

En notis till. Fynden i Varn-
hem senaste år skriver om vår 
historia. Inte ens Lödöse var 
stad, när kristna tankar smög 
sig längs halländska och väst-
götska älvar upp till västgö-
tarnas kärnländer. Det torde 
ha skett innan Ansgar besök-
te Birka och mälardalen krist-
nades. 

Vid min ungdoms kyrka, 
Gullered, där jag blev kommi-
nister 1948, ser man än idag 
två sjöar. Den ena står i förbin-
delse genom Ätran med Fal-
kenberg. Den andras vatten 
rinner genom Tidan till Ma-
riestad vid Vänern. Där älven 
ännu för femtio år sedan var 
en bäck med äkta flodkräftor, 
ligger än idag som ett doku-
ment om svunnen kyrkohis-
toria romanskt tuktade stenar 
av Tissereds välbevarade kyr-
koruin. 

Men socknen upphörde 
vid medeltidens slut och "röj-
ningen av Tidan"  blev en del 
av Gullereds församling. Av 
urgamla färdevägen på land 
finns Timmele, en hålväg be-
varad i nära anslutning till äl-
varnas begynnelse. Evangeli-
um hade hittat en genväg till 
västgöta riket. 

Bertil Helgeson   

NÖDINGE FÖRSAMLINGSBLAD
- varannan vecka i Alekuriren

Pastorsexpeditionen
031-98 00 12
Redaktionen

0707-69 00 13

Besök gärna 
vår hemsida 

www.svenskakyrkan.se
/nodinge

Predikoturer
2 sept. 13 e. Tref.

kl 9.30 Gudstjänst Surte kyrka  
R. Olausson

kl 11 Gudstjänst Nödinge kyrka  
R. Olausson

kl 15 Gudstjänst Bohus 
Servicehus B. Löverdal

4 sept. Tisdag
kl 11 Gudstjänst Fridhem 

R. Olausson

9 sept. 14 e. Tref.
kl 11 Mässa Surte kyrka 

V. Wetterling
kl 13 Finsk Mässa  Surte kyrka T. 

Blåhed
kl 15 Mässa Bohus Servicehus V. 

Wetterling
kl 17 Temagudstjänst Nödinge 

kyrka V. Wetterling

11 sept. Tisdag
kl 14 Gudstjänst Nödinge 
Servicehus V. Wetterling

16 sept. 15 e. Tref.
kl 11 Gudstjänst Nödinge kyrka 

V. Wetterling
kl 11 Gudstjänst Surte kyrka  R. 

Olausson

Välkomna!

Blue ́n Joy Gospel
Startar terminen den 5 sept. och hälsar gamla 
och nya intresserade medlemmar välkomna!
Repetitioner onsdagar kl. 19-21 i Nödinge 
församlingshem

För info. Anna Holl Larsson (körledare) 0303-
97206, 0704-619567
Helen Johansson (körmedlem) 0303-229935, 
0708-680811

Öppen verksamhet/ Vuxen 
Barngrupp i Nödinge 
församlingshem

Måndagar 9.00-11.30
Tisdagar 12.00-15.00

Alla barn 0-6 år är välkomna tillsammans med 
någon vuxen. Vi leker, spelar spel, fi kar, har 
sångsamling m.m.
Start 3/9

Måndagsträffar startar den 
13 september i Surte
Församlingshem kl.14.00 –Upptakt inför 
hösten

Onsdagsträffar (gamla måndags-

träffar) startar den
15 september kl. 13.00 i 
Nödinge Församlingshem
Upptakt inför hösten(varje onsdag)

Elise Friman
 Tel.0303-97248 el. 0707-690016

Välkomna!

ALPHAKURS
Nödinge/Bohus/Surte

Vad är meningen med  livet?
Vad har kristen  tro att tillföra nutidsmänniskan?
Under 10 måndagkvällar träffas vi i  Nödinge 
församlingshem med start måndagen den 10 september

För mer information eller anmälan (helst  före fredag 7/9)
Renny Olausson,   tel. 031-982325, mob. 0707-690017
 
Christer Hellström tel. 0303-96724, mob. 0303-331070

SURTE MISSIONSKYRKA

Onsdagsträffen
för daglediga

börjar 5 sept. kl. 15.00.

Program: ”I stålfarfars fotspår” 
med cyklisten Bertil Hagby, 

Göteborg.

Promenader var fjärde onsdag 
kl. 10.30 börjar den 

12 september.

ALLA är VÄLKOMNA!

Bartolomeus


