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NÖDINGE FÖRSAMLINGSBLAD
- varannan vecka i Alekuriren

Predikoturer
9 dec.  2 sönd. i Advent.

kl 11 Mässa  Nödinge kyrka  
H Hultén 

kl 16 Familjegudstjänst 
Surte kyrka. Julfest i 

församlingshemmet.  R Olausson 

11 dec. Tisdag
kl 14 Gudstjänst Trollevik V 

Wetterling

15 dec Lördag
kl 15.oo Nödinge kyrka  

V Wetterling
kl 17.oo Surte kyrka Opus 83 
Musikgudstjäsnt V Wetterlng

16 dec. 3 sönd. i Advent
kl 11 Mässa Surte kyrka  V 

Wetterling
kl 15 Gudstjänst Bohus 
Servicehus V Wetterling

kl 17 Julmusik Nödinge kyrka V 
Wetterling

23 dec. 4 sönd. i Advent.
kl 11 Sammanlyst gudstjänst 

Nödinge kyrka  H Hultén

Välkomna!

Pastorsexpeditionen
031-98 00 12, 
Redaktionen

0707-69 00 13

Julgudstjänst med julfest Surte 
Luciatåg med miniorerna. 
Konfi rmanderna sjunger. 

Fika och dans kring granen, tomten kommer. 

Surte kyrka söndagen den 9 december 

kl. 16.00 

Julgudstjänst med julfest Nödinge
Annas pop-kör sjunger julsånger och berättar 

om himlen
Luciatåg med Singing Kids och Noas ark

Fika och dans kring granen

Nödinge kyrka lördagen den 15 dec. 

kl. 15.00

Stämningsfull Julkonsert 
med Blue  ́n Joy Gospel och fantastiska 

kompgruppen gospel.komp. Traditiionella jul-
sånger blandat med en del gospelsväng

Nödinge kyrka söndagen den 16 dec. 

kl. 17.00

Under 10 måndagkvällar träffas vi i Nödinge 
församlingshem med start 28 januari

Alpha är för alla och särskilt för:

Dig som vill utforska kristen tro lite närmare.

Dig som vill fräscha upp dina kunskaper om kristen 
tro, eller aldrig blev konfi rmerad.

Dig som är ny i församlingen/kyrkan och söker 
efter gemenskap.

Dig som förälder till barn i konfi rmationsåldern.

Er som förbereder er inför vigsel eller dop.

För mer information eller anmälan (helst före tis 15/1)
Harry Hultén Tfn 031-982325 / 0707-657835

Alpha. Vad är meningen med livet?
Vad har kristen tro att tillföra 

nutidsmänniskan?

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

www.mittiale.se – 0303-332660

Starrkärrs församlingshem

Välkommen på grötfest
 kl 10.00-12.00

Starrkärrs kyrka 
Luciagudstjänst

kl. 18:30 
Medverkar gör Starrkärrs fl ickkör, 

Barnkörskolan från Nol samt 
instrumentalister.
Präst: Björn Nilsson

Torsdag 13 decemberTorsdag 13 december

Vi sjunger julsånger 
tillsammans med

Kammarkören VocAle
Damkören Vox feminale

Starrkärrs fl ickkör
Solist Elisabet Ehlersson

 och instrumentalister
under ledning av
 Sabina Nilsson.

Präst: Björn Nilsson

Starrkärrs kyrkaStarrkärrs kyrka
3:e söndagen i Advent, 16 dec.
Julsångsgudstjänst

kl. 18.00

www.skepplandaforsamling.nu • 0303-33 81 36

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

Ale-Skövde kyrka
torsdag 13 december

kl 19.00
ANNORLUNDA

LUCIAKVÄLL

Medverkande:
Lucia med tärnor och stjärngossar

Johan Dahlbäck - flöjt
Lars Ingvarsson - fagott
Felicia Dahlbäck - violin

Katharina Dahlbäck - violoncell
Luciakören

Kerstin Karlsson - sopran
Peter Corneliusson - tenor

Karin Nielsen - orgel
Marcus Gustavsson - recitation
Lennart Bengtsson - ljus o ljud

Birgitta Persson - producent och
körledare

Åke Reinholdsson - komminister
Magnus Skredsvik - komminister

Varmt välkomna!

Julkonsert
med

i Surte kyrka lördagen 
den 15 december kl 17.00

Dirigent: Jack Svantesson
Solister: Jennie Elonsson och Olle 

Pettersson.
Pianist: Lowe Pettersson.

Komminister: Vivian Wetterling

Biljetter fi nns att köpa på följande 
ställen: Allans Bokhandel och på 
biblioteken i Nödinge och Surte

samt vid kyrkans entré.

Entré: Vuxna: 100:-, barn -15 år: 50:-

Det var dagen då det 
första adventslju-
set hade tänts, som 

regnet tog så lång paus att 
jag kunde kasta mig ut för 
att ägna mig åt lite still-
samt trädgårdsarbete några 
minuter. Kanske inte träd-
gårdsarbete i rent biologisk 
mening, men i alla fall ett 
försök att ge sin lilla täppa 
ett lite mer fashionabelt ut-
tryck. Jag försökte att inte 
låta avslöja att det nu var 
den lille pojken Mats som 
var i aktion, och inte den 
stabile familjefader jag 
annars vinnlägger mig om 
att framstå som (nåja). Vad 
är egentligen ett litet ynka 
adventsljus mot de hundra-
tals små lampor som snart 
skulle belysa våra udda kva-
dratmeter till tomt? 

Ni vet säkert hur det 
går. När man väl virat upp 
de oändliga slingorna med 
lampor, och med köldbitna 
händer slingrat dem runt 
räcken och staket, så är det 

dags för upplysningens tid. 
Kontakten sätts i väggen. 
Då ser man att långa sjok 
av slingorna är helt och 
ohjälpligt svarta. Skall man 
nu med stelfrusna fingrar 
leta reda på vilka lampor 
som orsakat avbrottet, eller 
skall man helt enkelt klippa 
upp slingan och skicka den 
till Sörmossen för återvin-
ning? 

Detta var förra året. I år 
har vi bara några få, drift-
säkra och något dyrare 
lampor. 

Våra försök att lätta upp 
vintermörkret faller inte 
alltid ut som vi hoppas. 
Men vi ger inte upp. I tider 
när solen känns långt borta 
kan vi människor ändå 
bringa ljus i tillvaron, om 
det så är ett enda advents-
ljus, en glimrande ljusslinga 
i ett träd, eller det kraftfulla 
oranga ljuset över E45. 

I adventstid läser vi Jesa-
jas ord ”Det folk som vand-
rar i mörkret ser ett stort ljus, 

över dem som bor i mörk-
rets land strålar ljuset fram.” 
Och han fortsätter: ”Ty 
ett barn har fötts, en son är 
oss given. Väldet är lagt på 
hans axlar, och detta är hans 
namn: Allvis härskare, Gu-
domlig hjälte, Evig fader, 
Fredsfurste”

Det är denna ankomst vi 
minns – och också ser fram 
emot – när vi tänder våra 
ljus i adventsljusstakarna. 
Han som beskrev sig själv 
som ”världens ljus”, och 
som sa att vi också kunde 
vara det.

Och så funderade jag, 
hur många ljus har jag 
varit i människors mörker? 
Har några av mina sling-
or slocknat? Föredrar jag 
egentligen kvantitet eller 
kvalitet? 

Så kan tankarna fara, ur 
de små försöken att få till 
några ljuspunkter i trädgår-
den i decembermörkret. 

Mats Werner
Smyrnaförsamlingen i Älvängen

Ljuspunkter

En försmak av julen fick besökarna till Älvängens aktivitetshus förra fredagen då det arrange-
rades traditionell ”Julstuga”. Gästerna serverades glögg och pepparkaka och för musikunder-
hållningen svarade SPF-kören. I ett av rummen var det uppdukat till basar med försäljning av 
diverse vackra alster.

Foto: Jonas Andersson  

Julstuga i Älvängens aktivitetshus


