
Påsken är över, och 
söndagarna i påskti-
den, varav denna är 

den femte och sista, hand-
lar mycket om att Jesus ska 
lämna lärljungarna. Kristi 
himmelsfärdsdag infaller i år 
första maj. I Johannes evang-
elium finner vi hans avskeds-
tal i kap. 14-16. Det finns så 
mycket omsorg i det talet, 
bland annat Jag är vägen, 
sanningen och livet; Om ni 
ber om något i mitt namn, 
ska jag gör det. Känn ingen 

oro och tappa inte modet. 
Så avslutar han talet med 
förbön för dem som är hans.

Och visst var det i en tid 
av oro, han lämnade dem. 
De hade varit tillsammans i 
ungefär tre år. Många, sär-
skilt översteprästerna hade 
alltid velat komma åt Jesus 
och lärljungarna. Orsaken 
till detta var då som nu: av-
undsjuka. De ville inte tro 
att Jesus var Guds son, och 
ändå var det svårt att för-
neka det. Men i slutet av 
bönen säger han något jag 
tycker är så skönt: Men inte 
bara för dem (lärljungar-

na) ber jag men för alla dem, 
som genom deras ord tror 
på mig. 

Tänk att vi som lever nu 
fanns med i hans omsorg. 
Nog är det orolig tid vi lever 
i. vi hör och läser så mycket 
av grymhet, att vi tycker inte 
vi orkar ens det. Tänk då på 
alla som får uppleva det! Det 
var därför han uppmanade 
oss att inte känna oro eller 
tappa modet. Han vakar över 
dem, som vill ha hans hjälp.

Jag ror på Gud. Hans 
omsorg om mig har. Om 
över berg och stormig sjö 
det bar. Jag vågors svall ej 

frukta skall. Min Jesus kär 
han vakar över mig.

För Elimförsamlingen
Maj-Britt Jigfelt
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Administrationsmöte 
söndag 4 maj kl 11.00

FILADELFIA-FÖRSAMLINGEN I BOHUS

LN-70 HC 
KALLAR TILL

ÅRSMÖTE
Söndagen den 18 maj kl.17.00

 i Tingbergsskolans matsal.
Medlemmar, sponsorer, och allmänhet 

välkomnas.
Dagordning fi nns tillgänglig på 

hemsidan, www.ln70.se
Motioner skall vara styrelsen 

tillhanda senast 8 maj.

Information om ishallsbygget.
Vi bjuder på förtäring.

Välkomna  -  Styrelsen!

www.mittiale.se 
0303-332660

SStarrkärrtarrkärr--Kilanda församlingKilanda församling
AAlafors - Kilanda - Nol - Starrkärr - Älvängenlafors - Kilanda - Nol - Starrkärr - Älvängen

Starrkärrs kyrka 
Söndagen den 20 april kl.18.00

MusikgudstjänstMusikgudstjänst
Kammarkören VocAle och 
damkören Vox feminale

framför två körverk:
August Söderman

Andeliga sångerför kör, solist och orgel
och

Louis Vierne
Messe solenelle för kör och två orglar

Solist: Elisabet Ehlersson
Orgel: Magnus Wassenius 

och Peter Corneliusson
Dirigent: Sabina Nilsson

Präst: Björn Nilsson

Starrkärrs kyrka
Söndag 27 april kl 18.00
MusikgudstjänstMusikgudstjänst

  ”Sånger i glädjens och ljusets tecken”
MagNoliakören under ledning 

av Magnus Wassenius. Ensemble.
Präst: Mikael Nordblom

Starrkärrs församlingshem
FörmiddagscaféetFörmiddagscaféet

torsdagen den 24 april kl 10.00-12.00
Göteborgs kyrkliga stadsmission 

- hur arbetar vi idag?
 Utvecklingsledare Ingela Österström 

är gäst på caéet.

Den 12 april 2008  lämnade 
oss vännen Olof Lagerström 
hastigt och oväntat i sam-
band med vår distriktskon-
gress i Åmål där han deltog 
som så många gånger förr i 
egenskap av valt ombud för 
Alingsås socialdemokratiska 
Arbetarekommun.  Olof var 
en av alla dem som delade 
sitt engagemang mellan den 
fackliga rörelsen och politi-
ken. Han hade under många 
år arbetat fackligt i Svens-
ka Metallindustriarbetare-
förbundet Avd. 206 och var 
även dess ombudsman. Olof 
startade sin politiska bana i 
stadsfullmäktige i Alingsås 

1963 och engagerade sig 
framförallt i sociala frågorw. 
Olof var aktiv i socialnämn-
den och taxeringsnämnden i 
Alingsås under många år och 
var vid sin bortgång fortfa-
rande ledamot i Socialnämn-
den. Olof var även leda-
mot i kommunfullmäktige i 
Alingsås under många år.

För oss socialdemokrater 
i Norra Älvsborg var Olof 
uppskattad och aktiv i se-
niorverksamheten, där han 
bland annat var ledamot i 
partidistriktets seniorutskott 
och en alltid engagerad och 
konstruktiv debattör vid våra 
olika sammankomster.

Vi socialdemokrater i 
Norra Älvsborgs Parti-
distrikt kommer att med 
värme och saknad minnas 
Olof för den han var och när 
sorgen och chocken stillnar 
kommer Olofs ljusa minne 
att finnas hos oss 

Vi vill framföra vårt tack 
för det arbete som Olof lagt 
ned för den samlade arbeta-
rerörelsen i Norra Älvsborg 
och framföra vårt djupa del-
tagande i sorgen till Olofs 
familj och vänner.

Britt Bohlin Olsson
Ordförande

Socialdemokraterna Norra Älvsborg

Att växa i tro

Minnesord
Nu på söndag kommer två 
körverk av två stora mästa-
re, en svensk och en frans-
man, att framföras i Starr-
kärrs kyrka. Den ena är 
August Söderman som under 
1800-talet räknades till en av 
Sveriges främsta kompositö-
rer och som har varit inspira-
tör till andra stora tonsättare i 
vårt land, som till exempel W. 
Peterson-Berger. Det är hans 
verk Andeliga sånger som 
kammarkören VocAle i sam-
arbete med damkören Vox fe-
minale, båda körerna från Ale 
kommun, ska sjunga till ack-

ompanjemang av orgel. Från 
början var denna musik tänkt 
för teaterscenen men med 
tiden omarbetade Söderman 
den till ett sakralt verk. 

Det andra verket är av 
den blinde organisten Louis 
Vierne, som på 1900-talets 
första hälft räknades till en 
av Frankrikes 
största orgel-
tonsättare och 
improvisatö-
rer. Denna 
musik ackom-
panjeras av två 
orglar.

Missa inte detta unika till-
fälle att få lyssna till något 
du kanske inte hört tidigare, 
men som säkert ger mersmak. 
Varmt välkomna!

Sabina Nilsson
Organist och kördirigent

Starrkärrs församling

Två körverk framförs i Starrkärrs kyrka

NÖDINGE FÖRSAMLINGSBLAD
- varannan vecka i Alekuriren
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Måndagsträff
21/4 kl 14.00 Surte församlingshem
”Orientering i världen” – Birgitta & 
Lennart Mattson 

Onsdagsträff
23/4 kl. 13.00 Nödinge församlingshem
”Lokala förmågor”

30/4 kl.13.00 Nödinge församlingshem 
”Vårlunch” Ring för anmälan till 
Elise 0707-690016

Musikgudstjänst
Sångare från Blue ́n Joy sjunger musik av 
Mozart, Bach och Schubert.
Surte kyrka söndagen den 27 april kl 17.00 

Vårtal vid 
fågeldammarna
Valborgsmässoafton den 30 april kl. 17.00
Vår diakon Elise Friman vårtalar. 

Predikoturer
20 april 5:e söndagen i Påsktiden
kl 11.oo Surte kyrka 
Gudstjänst V Wetterling 
Kl 13.oo Surte kyrka 
Finsk Mässa T Blåhed
Kl 15.oo Bohus service hus 
Mässa V Wetterling 
Kl 17.oo Nödinge kyrka 
Gudstjänst V Wetterling  

Lördagen den 26 april 
kl 12.oo Nödinge kyrka 
Konfi rmation o Mässa  H Hultén 

Söndag 27 april Bönsöndagen 
kl 11.oo Nödinge kyrka 
Konfi rmation och Mässa H Hultén 
Kl 17.oo Surte kyrka 
Musikgudstjänst Musik av Mozart, 
Bach, Händel m.m. H Hultén 

1 maj Kristi himmelsfärds dag
kl 11.oo Nödinge kyrka 
Gudstjänst H Hultén 

Lördagen den 3 maj
kl 12.oo Surte kyrka 
Konfi rmation o Mässa V Wetterling.
Kl 14.30 Surte kyrka 
Konfi rmation o Mässa V Wetterling 

4 maj Söndagen före Pingstdagen
kl 11.oo  Nödinge kyrka 
Gudstjänst   R Olausson 
Kl 15.oo Bohus servicehus 
Gudstjänst  Elise Friman 

Välkomna
!

www.skepplandaforsamling.nu • 0303-33 81 36

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

Ale-Skövde
församlingshem

Psalmsångskväll
torsdag 24 april kl 18:30

Tema:”Den blida vår är inne..”
Medverkande: Magnus Skredsvik,

Birgitta Persson och
Felicia Dahlbäck (violin). Fika!

Helgmålsbön i Hålanda
lördag 26 april kl 18.00

Celloelever från Ale Musikskola
medverkar

under Katarina Dahlbäcks ledning.
Präst Lars Ingvarsson

S:t Peders kyrka
Bönsöndagen 27 april

Familjegudstjänst kl 10.00
Barnkören medverkar

Präst: Magnus Skredsvik
Kyrkkaffe

Ale Skövde kyrka
Familjegudstjänst

Söndag 27 april kl. 12:00
med efterföljande kyrklunch

(till självkostnadspris 20 kronor)
i församlingshemmet.

Alla välkomna!


