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Julhelgens gudstjänster i våra kyrkor
Julafton
Skepplanda

17.00 Julbön - Reinholdsson - Skepplanda Kyrkokör
Hålanda

10.00 Samling vid Krubban - Skredsvik. 23.30 Midnattsgudstjänst - Skredsvik
S:t Peders

11.00 Samling vi krubban - Skredsvik. Barnkören medverkar.
Ale-Skövde

16.00 Julbön - Reinholdsson

Juldagen
Skepplanda

7.00 Julotta - Reinholdsson - Skepplanda Kyrkokör
S:t Peders

7.00 Julotta - Ingvarsson. Kyrkokören medverkar.
Tunge

6.00 Julotta - Ingvarsson

Annandag jul
Hålanda

11.00 Pastoratsmässa - Ingvarsson.

Sönd 30 december
S:t Peders

11.00 Pastoratsgudstjänst - Reinholdsson - kyrkkaffe

Nyårsafton
Skepplanda

17.00 Nyårsbön - Ingvarsson - Pierre Torwald, trumpet
Ale-Skövde

16.00 Nyårsbön - Ingvarsson - Pierre Torwald, trumpet

Nyårsdagen
Tunge

11.00 Pastoratsmässa - Skredsvik

Trettonde dag jul - sönd 6 januari
Skepplanda

10.00 Mässa Reinholdsson - kyrkkaffe
Hålanda

18.00 Julkonsert och andakt - Reinholdsson. Kyrkokören, familjen Dahlbäck 
och Birgitta Persson

S:t Peders
17.00 Musikgudstjänst - Skredsvik. Kyrkokören och musiker medverkar

Ale-Skövde
10.00 Gudstjänst - Skredsvik

NÖDINGE FÖRSAMLINGSBLAD
- varannan vecka i Alekuriren

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

God Jul och Gott Nytt År 
önskar Nödinge församling 

Vår verksamhet startar vecka 3. 
Se mer i annonsen i första numret av alekuriren 2008. 

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

Under 10 måndagkvällar träffas vi i Nödinge församlingshem
med start måndagen den 28:de januari

  
För mer information eller anmälan (helst före tis 15/1)

Harry Hultén Tfn 031-982325 / 0707-657835

Julens och nyårs gudtjänster
23 dec. 4 sönd. i Advent.

kl 11 Sammanlyst gudstjänst Nödinge kyrka  H Hultén

24 dec. Julafton
kl 12. Samling kring krubban Nödinge kyrka Förskollärare E Zander, julspel 

sång: Magdalena zander
 kl 17 Julbön Surte kyrka V Wetterling Solo: Anna Pavlovskaja

kl 23.30 Julnattsgudstjänst Nödinge kyrka  V Wetterling Blue ́n you sjunger 
traditionella julsånger

kl 23.30 Julnattsgudstjänst Surte kyrka  H Hultén

25 dec. Juldagen
kl 7.00  Julotta Nödinge kyrka  H Hultén, Solo Anna Holl Larsson, 

tvärfl öjt Marie Lindqvist
kl 7.00  Julotta Surte kyrka  R Olausson, Saxofon Vasilij Adinokov 

26 dec. Annanadag Jul
kl 11.00  Sammanlyst gudstjänst Surte kyrka  V Wetterling

kl 13.00  Finsk Julgudstjänst Surte kyrka  Lisa Sorvoja
kl 15.00  Julgudstjänst Bohus Servicehus  V Wetterling

30 dec. Sönd. e. Jul
kl 11.00 Sammanlyst gudstjänst Nödinge kyrka  R. Olausson 

31 dec. Nyårsafton
kl 17.00 Sammanlyst  Nyårsbön  Nödinge kyrka H Hultén

1 jan. Nyårsdagen 
kl 17.00 Sammanlyst Nyårsgudtjänst Surte Kyrka H. Hultén

6 jan Trettondedag jul
kl 11.00 Gudstjänst Surte kyrka V.Wetterling

kl 13.00 Surte kyrka Mässa på Finska T.Blåhed
kl 15.00 Gudstjänst Bohus Servicehus V.Wetterling

kl 17.00 Musikgudstjänst Nödinge kyrka V.Wetterling

Friska Tag har under 
hösten genomfört en andra 
omgång av aktivitetskorts-
kampanjen med chans på 
vinst vid två tillfällen. Det har 
kommit in 295 stycken aktivi-
tetskort under hösten.  

Tanken med aktivitets-
kortskampanjen är att ge ale-
borna en sporre att komma 
igång, men också för att 
belöna dem som redan är fy-
siskt aktiva. I första dragning-
en vann Lena Olsson från 
Alafors andrapriset. 

– Ni har fått igång mig, 

aktivitetskorten har varit en 
sporre. Nu har jag vågat gå 
iväg och träna Chi Ball också, 
berättar Lena. 

Med hjälp av kampanjen 
har hon kommit igång med 
fysisk aktivitet, mår mycket 
bättre och har dessutom lyck-
ats att gå ner lite i vikt. 

Albin, 11 år, har också del-
tagit i aktivitetskampanjen. 
Han vann barnens förstapris 
i andra omgången. Han be-
rättar att han förr mest satt 
hemma och tittade på tv, men 
under kampanjen gick han ut 
och gjorde fler aktiviteter. 

– Jag har gått med stavar 
i Fontin, varit mer aktiv på 
gymnastiken i skolan, cyklat 
och simmat. Dessutom var 
jag med på alla Torsdagslun-
kar, berättar Albin. 

Albin tror att han kommer 

att fortsätta med aktiviteter, 
kanske inte så mycket cyk-
ling under vintern men sedan 
så…

���

Veckans betraktelse om Jesus och hans moder

Vi är nu inne i slutet av 
adventstiden och har 
blivit påminda om 

Jesus vår Frälsares ankomst 
hit till jorden. Han var ju 
och är Gudasonen, som var 
villig att bli och leva som 
oss vanliga människor. I He-
breerbrevet 4:15 står det att 
han var frestad i allting lika-
som vi men dock utan synd, 
allt detta fick han genomgå 
för att kunna förstå oss och 
hjälpa och frälsa oss och så 
bliva försonade med Gud.

Vi läser i vår Bibel Luk. 2 kap 
att när den stora dagen var inne, 
då Jesus skulle födas var det rö-
relse både på jorden och i him-
melen. Herdarna som vakta-
de sina djur ute på marken fick 
plötsligt änglabesök och det står 
att Herrens härlighet kringstrå-
lade dem så att de blev mycket 
förskräckta. Och det var inte 
så konstigt, för när Guds kraft 
kommer nära oss människor är 
det inte mycket kvar av vår egen 
styrka, men nog är det underbart 

när Gud kommer oss nära.
När Jesu moder Maria skulle 

föda Jesus sin förstfödde fick det 
ske i en krubba i ett stall, för det 
fanns ingen annan plats för dem 
någonstans. nu skall vi komma 
ihåg att Jesu födelse är något ab-
solut enastående i mänsklighe-
tens historia. Jesus hade nämli-
gen ingen jordisk far. 

I Matteus och Lukas evange-
liums första kapitel läser vi hur 
det gick till. Maria fick besök av 
ängeln Gabriel och han talade 
om för henne att Helig Ande 
skall komma över dig och kraft 
från den Högste skall överskyg-
ga dig, därför skall ock det heliga 
som varder fött kallas Guds son. 
Att Maria som ung tonåring 
både blev förskräckt och förvå-
nad var ju inte så konstigt, men 
hon var villig att lyda Gud och 
hon fick sedan under Jesu liv se 
många händelser som visade att 
han var av gudomlig natur, han 
tog sig an de svaga och helade de 
sjuka, uppväckte döda männis-
kor, stillade storm på sjön, och 
till sist när han blev dödad på 

ett kors och efter några nätter i 
gravens mörker stod upp från de 
döda för att i sina lärjungars åsyn 
lyftas upp i höjden och återvän-
da till himmelen. Vi tacka Gud 
för Maria och för vad hon har 
betytt men vi skall inte tillbed-
ja henne, för det är endast Jesus 
som skall äras.

Nu lovar Bibeln Apg I:2 att 
på samma sätt som Jesus for 
upp till himmelen så skall han 
komma tillbaka hit och de som 
älskar honom skall bortryckas på 
skyar upp i luften. Herrren till 
möts ITess 4: 11-17 och så skola 
vi alltid få vara hos Herren och 
tillsammans med Maria tacka 
honom för allt han har gjort för 
oss. Vi vill instämma i sångarens 
ord. Hoppet att Jesus få skåda 
fröjdar mig här på min färd. Då 
endast friden skall råda långt 
från en bullrande värld. Givs det 
väl skönare ämne här för min tro 
och min sång än att få hoppas 
och vänta Jesus skyar en gång.

Olle Hansson
Filadelfiaförsamlingen Bohus

Albin vann 
förstapriset 
i Friska Tag

Albin, 11 år, deltog i Friska 
Tags aktivitetskampanj och 
vann barnens förstapris i den 
andra omgången.


