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JUL- och NYÅRSHELGEN  i  
SURTE  MISSIONSKYRKA

Söndag 16 dec. kl. 17.00  LUCIA och JULMUSIKAL
med SMUlan och Yoogurt, servering.

Söndag 23 dec. kl. 11.00  JULBÖN, 
Göran Andreasson,  sång av Karolina Vucidolac.

Annandag Jul 26 dec. kl. 11.00  MISSIONSGUDSTJÄNST,
 Göran Andreasson. Offer till mission i andra länder.

Söndag 30 dec. kl. 11.00  GUDSTJÄNST, Leif Herngren.

Nyårsdagen 1 jan. kl. 11.00  NYÅRSGUDSTJÄNST, 
Göran Andreasson. Nattvard.

Trettondedag Jul 6 jan. kl. 15.00 TRETTONDAGSFEST,
 Medverkan av deltagare i bibelskolan Apg. 29 i 

Spanien, Göran Andreasson, blåsensemble, 
servering. Insamling till mission i andra länder.

SURTE MISSIONSFÖRSAMLING

önskar en Fridfull helg
och välkommen till kyrkan! www.skepplandaforsamling.nu • 0303-33 81 36

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

Ale-Skövde kyrka
3:e sönd i advent 16 dec

kl 12.00
Familjegudstjänst

Julspel, kyrkans barngrupper
medverkar

Präst Lars Ingvarsson
kyrkkaffe

Tunge kyrka
3:e sönd i advent 16 dec

kl 16.00
Familjegudstjänst med julspel

Präst Lars Ingvarsson

Välkomna!

Utmed Göta Älvda-
len pågår ett röj-
ningsarbete som 

vi knappast kunnat undgå. 
Målet är att vi någon gång 
i framtiden ska få bättre 
kommunikationer. Ibland 
när jag konstaterar hur det 
ser ut just nu, uppgräv-
da gator, skövlad natur och 
alla lååånga bilköer, undrar 
jag om målet är värt an-
strängningen.  

För de flesta av oss är 
advent en väldig röjnings-
tid inför julen. Vi ska putsa 
fönstren, städa lite extra, 
advents-/julpynta och 
handla (allt fler) julklap-
par. När julen väl infinner 
sig kanske vi är så trötta att 
vi undrar om den var värd 
allt detta.

Kommande helg läser vi 
i kyrkorna om Johannnes 
döparen, han som på ett 

särskilt sätt skulle röja väg 
för Jesus. Johannes drog ut 
i öknens ensamhet, klädde 
sig enkelt och åt ännu enk-
lare. Ibland undrar jag om 
Johannes frågade sig om 
hans uppdrag var värt det 
pris han fick betala.

Förmodligen hade Jo-
hannes en oerhörd aukto-
ritet eftersom människor 
följde efter ut i öknen för 
att lyssna till honom. Han 
budskap var enkelt. Fritt 
översatt skulle det kunna 
lyda:

• Dela med er
• Pressa inte ut något av 

någon genom hot eller våld
• Nöj er med det som 

tillkommer er.
Johannes budskap känns 

fortfarande aktuellt och an-
geläget. Vad hade hänt om 
man lyssnat till honom i 
samband med EU:s för-

handlingar med Afrika 
eller under den pågåen-
de klimatkonferensen? Hur 
skulle Johannes tankar på-
verka vår politik i Sverige? 
Och …  

Vad skulle hända om jag 
mitt i min stress åtminsto-
ne under den sista veckan 
inför julen försökte lyssna 
till Johannes röst? Kanske 
skulle jag bli lite mer mot-
taglig för helgens frid när 
julen kommer? Skulle det 
i så fall vara värt priset för 
mitt lyssnande?

Ingemar Carlsson
Diakoniassistent Nol

Röjningens kostnad och värde

Torsdag 22 novem-
ber inbjöd pro-
gramkommittén hos 

Aktiva Seniorer, Kungälv, 
till en filmvisning i Kvarn-
kullens stora sal. Stig Svens-
son, folklivsskildrare och väl-
känd Kungälvsprofil, visade 
en av sina välgjorda och in-
tressanta filmer. Denna gång 
om Emma-Christina, dotter 
till i varje fall för den något 
äldre generationen välkände 
”Utter-Anders” på Rörö. 

För de cirka 250 deltagar-
na blev det en fin kväll med 
en kvinna som genom filmen 
levandegjorde sin fantas-
tiska barn- och ungdoms-
tid med föräldrar, farför-
äldrar och övriga släkting-
ar i sin omedelbara närhet. 
Dessa gav henne både kun-
skaper och trygghet i den 
karga tillvaron. Inkomsterna 
fick man i huvudsak av fiske 
och jakt av utter. Att refere-
ra hennes livfulla skildringar 
om upplevelser går inte här 
med några få rader. Emel-
lertid har många av oss upp-
levt, och upplever i denna 
dag, valen på Naturhistoris-
ka museet. Det var ”Utter-
Anders” största jaktlycka! 

91-åring närvarade
Vår största lycka denna kväll 
blev 91-åriga Emma-Chris-
tinas personliga närvaro, 
där hon på ett strålande sätt 
gjorde en fin avslutning på 
denna kväll.

Stig Svensson gör en ut-
omordentligt fin insats 
genom sitt gedigna sätt att 
filma och inspirera männis-
kor att berätta om hur det 

var en gång. Han har pre-
mierats av Götiska förbun-
det och kvällens gäster hylla-
de stående både honom och 
Emma-Christina med blom-
mor och applåder.

Månadsmöte
Man kanske kan säga att i 
elfte minuten i elfte måna-
den 2007 så anlände Kung-
älvs egen Carl von Linné 
alias Nils Zandhers till 
Aktiva Seniorerna. Nära 80 
gånger detta Linnéår har 
Nils tecknat Linnés liv och 
leverne. Det var ett utomor-
dentligt trevligt porträtt av 
den, som vi tidigare lärt oss, 
kunnige men självupptagne 
Linné som Nils gav oss. 

Någon närmare presen-
tation av honom behövs 
knappast. Han var född i 
maj 1707 och det är alltså 
300- årsminnet av honom 
som firats landet runt i år. 
Han var född i Stenbro-
hult i Småland där hans far 
var präst. Det förväntades av 
Carl att han skulle fortsät-
ta i faderns spår, men hans 
gymnasiebetyg var för klena 
för vidare teologiska studier. 
Han var emellertid mycket 
intresserad av växter och 
natur och skaffade sig kun-
skaper både vid Lunds och 
Uppsala universitet och blev 
så naturforskare. Tog en lä-
karexamen i utlandet, blev 
professor i Uppsala och före-
ståndare för Botaniska träd-
gården där. Han införde två-
mannasystemet för både 
växter och djur. Han gjorde 
forskningsresor till många 
svenska landskap bland 

andra Lappland, Skåne, Got-
land och Bohuslän. Han ad-
lades till von Linné i sam-
band med kontakterna med 
de kungliga på Stockholms 
Slott där han var livmedikus. 
Han avled 1778. Under sin 
krafts dagar fick han många 
lärjungar till sina studier och 
upptäckter. Hans banbrytan-
de livsverk har fått många ef-
terföljare varför det funnits 
anledning att fira honom 
detta år.

Uppskattat
Nils Zandhers framställ-
ning uppskattades mycket 
och han var värd alla applå-
der och blomman han fick 
till tack. 

Efter kaffestunden in-
formerade Lennart Johans-
son om Senior Net. och dess 
stora möjligheter. Internet 
för seniorer är en internatio-
nell förening med c:a 7000 
medlemmar i Sverige. Un-
gefär 700 finns i Göteborgs-
trakten. Verksamhet finns på 
biblioteket i Mimers hus. 

När samlingen för dagen 
började fick Inger Moberg 
som den 1000:de medlem-
men i Aktiva Seniorer och 
firades med blommor och 
fanfar. Till slut tackade ord-
förande Sture Magnusson 
för dagen och hälsade väl-
kommen till Luciafirande 
med Kungälvs Lucia den 12 
december.

Vid pennan
I Monié

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:-

Roande aktiviteter hos 
Aktiva Seniorer

Miljontals barn 
går inte i skolan 
på grund av krig.
Det går att förändra!
Sätt in ditt bidrag på PG 90 2003-3 eller sms:a 
BARN till 72 900 så bidrar du med 50 kronor.


