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NÖDINGE FÖRSAMLINGSBLAD
- varannan vecka i Alekuriren

Predikoturer
25 nov Domsöndagen

kl 11 Gudstjänst Nödinge kyrka  
V Wetterling

kl 15 Mässa Bohus Servicehus 
V Wetterling

kl 17 Musikgudstjänst Surte kyrka 
V. Wetterling

27 nov. Tisdag
kl 11 Gudstjänst Fridhem  

V Wetterling  

2 dec 1  sönd. i Advent
kl 11 Adventsgudstjänst  Nödinge 

kyrka  H Hultén
kl 11 Adventsgudstjänst Surte 

kyrka V Wetterling
kl 13 Vackraste Julsånger på 
Finska Surte kyrka  T. Blåhed

kl 15 Adventsgudstjänst  Bohus 
Servicehus  V Wetterling

Välkomna!
Pastorsexpeditionen 031-98 00 12, Redaktionen 0707-69 00 13

Adventsgudtjänst 
1:a advent
Sönd. den 2 december

Surte kyrka kl.11.00 
PRO-kören sjunger i kyrkan. 
Efter gudstjänsten blir det adventslunch 
i Församlingshemmet. Kaffe & tårta. 
Adventsmarknad med lotteri, Loppis, 
ansiktsmålning för barn, sång och 
musik.

Nödinge kyrka kl.11.00
Singing Kids,Annas Pop-kör
Blue  ́n Joy Gospel, gospel.komp
Kyrkkaffe.

Måndagsträff/Onsdagsträff

Måndag 3/12 kl. 14.00 

i Surte församlingshem 

Onsdag 5/12 kl. 13.00 

i Nödinge församlingshem

Carina Johansson talar om ”Hur man 
bevarar sin hälsa”

Jul-gudstjänst
i Surte kyrka den 9 december

Efter gudstjänsten, julfest i Surte 
församlingshem.

www.mittiale.se – 0303-332660

AAlafors - Kilanda - Nol - Starrkärrlafors - Kilanda - Nol - Starrkärr -- ÄlvängenÄlvängen

SStarrkärrs pastorattarrkärrs pastorat

Starrkärrs kyrka
Familjemässa kl.11.00
Starrkärrs fl ickkör medverkar med 

musikalen ”Det kunde vara jag”
Unga instrumentalister

Kyrkfi ka
Präst: Björn Nilsson

Nols kyrka
Musikgudstjänst kl.18.00

Medverkande:
Damkören Vox feminale 

under ledning av Sabina Nilsson.
Magnus Wassenius orgel och fi ol

Mikael Nordblom präst

Söndagen den 25 novemberSöndagen den 25 november

SStarrkärrs pastorattarrkärrs pastorat
AAlafors - Kilanda - Nol - Starrkärr - Älvängenlafors - Kilanda - Nol - Starrkärr - Älvängen

www.mittiale.se – 0303-332660

Kilanda kyrka 
Gudstjänst 9:30

Kyrkokören
Präst: Andreas Pervik 

Älvängens kyrka 
Familjegudstjänst 11:00  

Präst: Andreas Pervik 

Starrkärrs kyrka 
Mässa 11:00 

Kammarkören VocAle
Präst: Björn Nilsson

Kyrkkaffe

1:a Advent,1:a Advent, 2 dec2 dec

Gott nytt kyrkoår!

Nols kyrka 
Familjegudstjänst 11:00

Präst: Mikael Nordblom 

Advent- och Julkonsert 
18:00

Tillsammans sjunger vi 
de älskade advents- 
och julsångerna! 
Med Magnus Wassenius, 
MagNoliakören,
Barnkörskolan,
Instrumentalister

Präst: Mikael Nordblom 

www.skepplandaforsamling.nu • 0303-33 81 36

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

Församlingsafton
i S:t Peders 

församlingshem
Onsd 28 nov kl 18.30

Vi sjunger gamla och nya sånger som
handlar om advent.

Välkomna till en trevlig sångkväll
tillsammans!

Välkomna!

www.skepplandaforsamling.nu • 0303-33 81 36

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

Första advent i våra
kyrkor

söndag 2 december
Skepplanda

kl 10 Gudstjänst - Reinholdsson
Skepplanda Kyrkokör, kyrkkaffe

Hålanda
kl 10 OBS! Tiden ändrad. Gudstjänst

- Ingvarsson
Kyrkokören - Birgitta Persson -

trumpet: Kent Larsson och
Lennart Wetterlund

S:t Peders
kl 10 Gudstjänst - Skredsvik

Kyrkokören - Fiol - Catrin och Frida
Martinsson

Ale-Skövde
kl 12 Gudstjänst - Skredsvik

Kyrkokören - Birgitta Persson -
trumpet: Kent Larsson och

Lennart Wetterlund
kyrkkaffe

lördag 1 december
Tunge

kl 16.00 Adventssång - Ingvarsson
Sång - Annette Svennblad och

Jessica Pettersson
Tvärflöjt: Marie Lindqvist

Välkomna!

Gott slut och gott nytt 
kyrkoår. Det brukar 
vi önska varandra så 

här vid domsöndagstid Ett 
kyrkoår tar slut och ett nytt 
kommer. Dags för eftertanke 
och bokslut. Kanske till och 
med examen.

Ja, ex-amen, vad betyder 
det? Mitt före detta ”amen”? 
Om amen betyder det som 
man sagt ja till enligt Luther: 
”ja, ja det skall så ske” så 
måste ju ex-amen vara sådant 
som man tidigare sagt ja till.

I Domsöndagens texter 
går flera av texterna ut på si-
tuationer där vi ställs inför 
domaren, och domen hand-
lar just om vad jag gjort av 
mitt liv. Så vi kan väl pröva 
oss inför några Jesusord som 
vi skulle sagt amen till.

”Fadern dömer ingen 
utan har helt överlå-

tit domen åt Sonen.” Vi 
kommer alltså inte undan 
Jesus. Han blir den som 
vi ställs inför. Frågan är: 
Känner jag honom, känner 
han mig? När Jesus går förbi 
mitt och ditt liv skulle vi säga 
vårt amen till honom. Ja, 
jag vill lära känna dej, följa 
dej, jag vill bli känd av dej. 
Jag vill se in i dina ögon, jag 
vill höra vad du säger: ”Den 
som hör mitt ord och tror 
på honom som har sänt mej, 
han har evigt liv.”

Att tro på Jesus är alltså 
helt avgörande för hur 
det skall gå i domen. Och 
därmed också tro på den 
Fader som skapat allt och 
som sände hit Jesus. Det 
finns livskraft i hans ord. 
Har du sagt ditt amen till 
det?

”Ty liksom Fadern äger 

liv, så har han låtit sonen 
äga liv,” visade Han genom 
att uppstå från döden. Den 
unika förmågan startade 
sedan den kristna kyrkan, 
som sedan dess har följt hans 
ord. Han säger också: ”Av 
mig själv kan jag inte göra 
något: som jag hör så dömer 
jag, och min dom är rättvis, 
ty jag följer inte min egen 
vilja utan hans vilja som har 
sänt mig”. Alltså beror det på 
gemenskapen med Jesus, och 
hans förmåga att lyssna in 
Fadern, och våga följa hans 
vilja i sitt liv. Också detta be-
höver jag säga mitt amen till.

Jesus, hans ord och Guds 
vilja, tre riktmärken för ett 
gott slut och ett gott nytt 
kyrkoår. Guds rika välsignel-
se önskar

Lars Ingvarsson
Vik kh i Skepplanda

Dags för eftertanke och bokslut

Vi protesterar med det 
bestämdaste att flytta 
Biblioteket till Glas-

bruksmuseet. Det är helt 
orimligt att man skall spara 
in på en sådan verksamhet 
för att kostnaden för skolan 
är för stor.

Vi kräver att man ser över 
Kommunens totala kostnader 
för lokaler som man hyr och 
försöker att få bättre hyresav-

tal.
Vid möte med ansvariga för 

Utbildnings- och Kulturnämn-
den har det inte framkommit 
om det är en ekonomisk för-
svarbar lösning att flytta Bibli-
oteket till Glasbruksmuseet.

Hur kommer verksamheten 
i Surte att fungera för de olika 
föreningarna om man verkstäl-
ler förslaget om att flytta bib-
lioteket? 

Vad är kommunen på väg att 
satsa på? Är det Nödinge och 
Älvängen som skall prioriteras, 
är det meningen att de övriga 
samhällena skall tyna bort?

Surte – Bohus Bibliotek 
och Kultur förening
Bruksongar i Surte
PRO Surte – Bohus

Surte - Bohus Sportskyttegille
Föreningen Svanen

Fotoklubben i Surte

Öppet brev till Utbildnings- och kulturnämnden


