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Rubriken talar om 
vårt förhållande till 
våra medmännis-

kor, och det kan vara svårt 
att alltid handla rätt, i syn-
nerhet om man tycker sig 
ha blivit orättvist behand-
lad. Det finns en väg att 
gå som Jesus visar oss i 
sin bergspredikan i Mat-
teus kap 5, där han säger: 
möt inte våld med våld, 
om någon slår dig på 
högra kinden, så vänd ock 
den andra till åt honom. I 
haven hört att det är sagt 
”Du skall älska din nästa 
och hata din ovän, men 
jag säger eder, älsken edra 
ovänner, och bedjen för 
dem som förfölja eder”.

När någon har blivit 
orättvist behandlad är väl 
den omedelbara reaktio-
nen att ge igen. Vi skall 
inte kräva vår rätt, utan 
älska och förlåta. Det är 
inte ett beteende som nor-
malt ligger i vår natur, 
utan det är övernatur-
ligt, och det är bara Gud 
som kan ge oss kraften att 
handla så. Bed för dem 
som har sårat dig i stället 
för att hämnas.

Paulus skriver till för-
samlingen i Rom i kapi-
tel 13: ”Varen ingen något 
skyldiga utom när det 
gäller kärlek till varandra, 
ty den som älskar sin nästa 
han har uppfyllt lagen.”

När man läser de här 
bibelställena så inser man 
sin egen oförmåga att 
kunna klara av allt detta. 
Men vi får komma fram 
till Jesus och tala om som 

det är. Jesus säger vid ett 
tillfället: ”Kommen till 
mig i alla som arbeten och 
är betungade, så skall giva 
eder ro. Tagen på eder 
mitt ok och lären av mig 
ty jag är saktmodig och 
ödmjuk i hjärtat så skolen i 
få ro för edra själar.”

Vi vet nog alla om de 
tillfällen i livet som det 
uppstått svårigheter, hur 
underbart det varit när 
man har kunnat klarat upp 
dem i samförstånd och 
kärlek.

Bakom allt detta finns 
en annan tanke hos Gud, 
Paulus skriver om detta i 
Tim:2, där det står att vår 
Frälsare vill att alla män-
niskor skall bli frälsta och 
komma till kunskap om 
sanningen. Ty en enda är 
Gud och en enda är med-
lare mellan Gud och män-
niskor, en människa Kris-
tus Jesus, han som gav sig 
själv till lösen för alla.

Vi önskar att vi med 
Guds hjälp skall ha frid 
med både Gud och våra 
medmänniskor och då kan 
vi stämma in i sången. När 
en dag jag når fram till den 
himmelska stad där i klar-
het jag Fridsfursten ser, 
skall jag glad stämma in i 
de saligas sång om den frid 
som vår Fader oss ger.

Olle Hansson
Filadelfiaförsamlingen, 

Bohus

Medmänniskan

Arne Carlsson. I Skepp-
landa kyrka hölls tisdagen 
28 augusti begravningsguds-
tjänst för Arne Carlsson, 
Skepplanda. Officiant var 
komminister Åke Rein-
holdsson.

Alice Johannesson. I Starr-
kärrs kyrka hölls onsdagen 
29 augusti begravnings-
gudstjänst för Alice Johan-
nesson, Älvängen. Officiant 
var kyrkoherde em Lennart 
Bäckman.

Madeleine Palenzuela. 
I Skepplanda kyrka hölls 
onsdagen 29 augusti begrav-
ningsgudstjänst för Made-
leine Palenzuela, Angered. 
Officiant var komminster 
Åke Reinholdsson.

Axel Johnsson. I Starrkärrs 
kapell hölls torsdagen 30 
augusti begravningsguds-
tjänst för Axel Johnsson, 
Älvängen. Officiant var 
komminister Mikael Nord-
blom.

Astrid Gustafsson. 
I Skepplanda kyrka hölls 
torsdagen 30 augusti begrav-
ningsgudstjänst för Astrid 
Gustafsson, Alvhem. Offi-
ciant var komminister Åke 
Reinholdsson.

Guntorps Missionskyrka
Söndag 2 sept.10.00 Söndags-
skola. Söndag 2 sept 16.00 
Gudstjänst. AnneMarie Sven-
ninghed, Sång Eva Andersson, 
Nattvardsfi rande. Onsdag 5 
sept. 18.30 Nying/Scout
Söndag 9 sept. Tillsammans-
dag på Kullavik i Herrljunga. 
Avfärd från Älvängens mis-
sionskyrka 8.30, Hemfärd 
17.00. Anmälan till Staffan 
tel.338191 senast lördag 1 
september.

Starrkärrs kyrkliga 
samfällighet
Söndag 2 sept Kilanda kyrka 
09:30 Gudstjänst Präst: Mikael 
Nordblom. Älvängens kyrka 
11:00 Gudstjänst Präst: An-
dreas Pervik. Nols kyrka 11:00 
Mässa Präst: Mikael Nord-
blom. Starrkärrs kyrka 16:00 
Familjegudstjänst Präst: Björn 
Nilsson. NÄSTA HELG:
Söndag 9 sept Älvängens kyrka 
11:00 Mässa Präst: Andreas 
Pervik. Starrkärrs kyrka 11:00 
Mässa Präst: Mikael Nord-
blom. Konfi rmandinskrivning.
Nols kyrka 18:00 Musikguds-
tjänst Präst: Mikael Nord-
blom. 

Surte Missionskyrka
Sönd 2/9 kl 11 Gudstjänst Bo 
Cedergård. Kyrkkaffe. Månd 
3/9 kl 17.30 Smulan o Yoo-
gurt. Tisd 4/9 kl 18.30 Scout. 
Onsd 5/9 kl 15 Onsdagsträf-
fen för lediga. Kl 18 Bön i 
kyrkan. Kl 18.30 Tonår. Lörd 
& Sönd 8/9-9/9 Tillsammans-
läger på Karlsro, Vänersborg. 
Månd 10/9 kl 17.30 Smulan o 
Yoogurt.

Fuxerna-Åsbräcka 
församling
Fuxerna kyrka sönd 9/9 kl 
11 Högmässa, Kristensson. 
Kyrkkaffe samt mottagning av 
ny diakon. Onsd 12/9 kl 18.30 
Mässa med predikan.

Älvängens Missionskyrka
Sönd 2 sept. kl 11 Gudstjänst 
- samlingssöndag AnneMarie 
Svenninghed. Kören. kl 19 
Tonår. Månd 3 sept. kl 18.30 
Scout. Tisd 4 sept. kl 18 
Nying-scout. kl 19.30 Ung-
domsrådet. Onsd 5 sept. kl 12 
Babymassage. Torsd 6 sept. kl 
15 Dagledigträff Musikaliskt 
med Rosa och Sven-Arne 
Johansson. Kl 18.30 Tillsam-

mans i bön. Sönd 9 sept. För-
samlingens Tillsammansdag 
på Kullingsvik, Herrljunga. 
Gem. avfärd med buss från 
missionskyrkans parkering kl 
08.30. Lunchkorg medtages.

Smyrnaförsamlingen 
Älvängen
Sönd. 2/9 10.30 Bön inför 
gudstjänsten. 11.00 Gudstjänst 
med besök från Nagaland, In-
dien; Tia och Sentila, därefter 
kyrkkaffe. Tisd. 4/9 7.00-9.00 
Morgonbön i ”Gula rummet”.
Fredag- söndag församlingslä-
ger på Stenungsögården.
Lörd. 8/9 10-13 Second 
Hand. Sönd. 9/9 Gudstjänst 
på församlingslägret; Monica 
Werner predikar, nattvard. 
Alltså ingen gudstjänst i 
Smyrna!

Elimförsamlingen, Alafors
Pingstkyrkan
Sönd 2/9 kl 11 Helge Olson, 
sång. Tors 13/9 kl 15.00 Sång 
på Björkliden,  Elvor o Janne 
Ohlin. Tors 13/9 kl 16.30 
Bön och samt.möte, Ohlins. 
Sönd 16/9 kl 11.00 Gudstj.  
Sven-Göran Andersson med 
sånggrupp från Vårgårda.

Filadelfi aförsamlingen - 
Bohus Pingstkyrkan
Sönd 2/9 kl 11 Helge Olson, 
sång. Onsd 5/9 kl 19 Försam-
lingsmöte. Torsd 6/9 kl 19 
Öppet Hus. Sönd 9/9 kl 11 
Leif Karlsson, sång.

Skepplanda pastorat
Skepplanda Lörd 1/9 kl 13 och 
15.30 Konfi rmation. Sönd 2/9 
kl 10 Mässa, Reinholdsson. 
Hålanda sönd 2/9 se Skepp-
landa. Ale-Skövde sönd 2/9 
kl 16 Friluftsgtj Sommarro i 
Prässebo, Skredsvik, kyrkkaffe. 
S:t Peder sönd 2/9 kl 12 Mässa, 
Ingvarsson. Tunge sönd 2/9 se 
Ale-Skövde/S:t Peder.

Nödinge församling
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 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 Tema-
gudstjänst Nödinge kyrka V. 
Wetterling.

Hembesök • Bouppteckningar • Testamenten

Johan Anders

Surte
Göteborgsvägen 66
Tel 031-98 32 50

Älvängen
Kapellvägen 1

Tel 0303-33 33 99

Lödöse
S:t Peders väg 21

Tel 0520-66 12 33

DYGNET RUNT

• TRYGGHET •   
• OMSORG •   

• KOMPETENS •

Med anor från 1932

För all omtänksamhet
och allt stöd vid vår

älskade

Helen Karlssons
bortgång, för personlig
närvaro i kyrkan och

alla vackra blommor vid
hennes bår och till
hemmet samt för

gåvorna till Hjärt-Lung-
fonden, vill vi till Er alla

framföra vårt varma
tack.

SONNY
Benny, Susi, Kicki, Ulf

Till Er alla som på olika
sätt hedrade minnet av

vår Älskade

Paul Levin
vid hans bortgång, för
blommor och brev till
hemmet, den vackra

blomstergärden vid hans
bår, Er närvaro i kyrkan
samt för alla gåvorna till

Cancerfonden, vill vi
framföra vårt varma

tack. Ett särskilt tack till
kontraktsadjunkt Lars
Ingvarsson och solist
Helene Mattsson som
gjorde begravnings-

gudstjänsten till ett ljust
och vackert minne.

Tack också till
Hemsjukvården i

Skepplanda för god och
kärleksfull omvårdnad.

INGER
Stefan, Bethine

med familjer

Välkommen underbara 
Elin 

Näl 5/8 2007 
Annika Grund 

Johan Lorensson 
Stort tack till BM Kristina

Välkommen vår älskade
Melvin

Jespers lillebror
Född på Mölndals BB

10 juni -07
Stolta föräldrar är 
Erica Sundblad & 
Fredrik Källgren
Stort tack till BM 

Kristina Törnqvist.

Välkommen 
vår älskade dotter 

Sofia 
Viktor & Williams 

efterlängtade lillasyster.
Maria & Martin Andersson

KKÖ 20/8 2007
Varmt tack till Juanita, MVC Ale

Veckans ris vill jag ge till den 
person som släpper ut sin 
hund som skäller oavbrutet 
mellan klockan 03.00 - 05.00 
mitt i natten vid Myrvägen 
eller närliggande område i 
Nol. Du måste vara döv. Har 
du funderat över att det bor 
människor i omgivningen 
som kanske ska upp till sitt 
arbete på morgonen? Upp-
lysningsvis kan jag tala om 
för dig att det finns munkor-
gar att sätta på hunden om 
det är så att den måste vistas 
ute mitt i natten. Glöm inte 
i så fall att dra åt remmarna 
hårt. 

Hälsningar 
en icke döv arbetare 

Vår älskade son
Dante

har kommit
Varberg 070706
Marie Winsten
Daniel Claesson

Post- och bankgiro 
90 2003-3
www.rb.se

Förändra utsikten

för miljontals barn.

FAMILJ

Träff på Trollevik!
För dig som arbetade på 

ålderdomshemmet Trollevik
före 1985!

Efter önskemål ordnar vi en träff 
den 20 sept. kl.17.00.

Lättare förtäring till självkostnadspris.

Lämna svar senast 16 sept. 
om du vill deltaga till:

Ann-Margreth Theliander 
tel. 0303- 74 18 61

Birgitta Hogander 
tel. 031-98 16 22

Orkar du 
inte läsa?

Låna en ljudbok 
på biblioteket istället

Ingen tidning?
Maila oss.

ingentidning@alekuriren.se
Uppge namn, adress och 

telefonnummer till aktuell adress.
Eller ring Svensk Direktreklam: 0522-68 11 00


