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NÖDINGE FÖRSAMLINGSBLAD
- varannan vecka i Alekuriren

Musikfest i Surte!
Kom och fi ra nationaldagen den 
6 juni i församlingshemmets 
trädgård och i kyrkan.

Start i trädgården 16.00.
Program ute:
 - Småstjärnor med Ottilia och Jennifer
 - Annas Pop-kör
 - Anneli Frii
 - Linnea Johansson
 - Elvira johansson
 - Allsång med Sten-Åke
 - Anna och Vladimir
 - Freestyle-Dans med hundar
 
Program i kyrkan: 
 - Elviskonsert med Blue  ́n Joy
 - Kompbandet gospel.komp
 - Tyrone Hansson
 
Korv med bröd, Kaffe & Tårta, 
Poängpromenad, Aktiviteter för barnen

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

Söndagen den 15 juni 

Musikgudstjänst
i Bohus servicehus 
Vladimir Masko spelar piano, musik från bl.a. 
G.F. Händel, M. Ravel och C. Debussy  

Födelsedagsfest
den 2 juli i Nödinge 
församlingshem kl. 14.00 
Vi inbjuder våra församlingsbor som under 
första halvåret har fyllt 80, 85, 90, 95 och 
uppåt.

Välkomna!

Predikoturer
1 juni 2:a ef Trefaldighet
kl 9.30 Surte kyrka Mässa 
V Wetterling.
Kl 11.00 Nödinge kyrka Gudstjänst 
V Wetterling.
Kl 15.00 Bohus servicehus Gudstjänst 
V Wetterling

Tisdagen den 3 juni
kl 11.00 Fridhem Gudstjänst 
V Wetterling

8 juni 3:e ef Trefaldighet
kl 11.00 Nödinge kyrka Mässa 
H Hultén
Kl 18.00 Surte kyrka Gudstjänst 
H Hultén

Tisdagen den 10 juni
kl 14.00 Nödinge Servicehus Gudstjänst  
H Hultén

15 juni 4:e ef Trefaldighet
kl 9.30 Nödinge Kyrka Gudstjänst 
V Wetterling
Kl 11.00 Surte  Kyrka Gudstjänst 
V Wetterling
Kl 15.00 Bohus servicehus Gudstjänst  
V Wetterling

Onsdagen den 27 aug 
åker vi på 

församlingsresa
Bussen startar ale gymnasium 
08.30 och sen vidare genom Bohus 
centrum och Surte glasbruk.  Båt 
från Saltholmen till Brännö. Lunch 
m.m. pris ca 200 kr.  Begränsat antal 
platser. Anmälan görs till Diakon 
Elise Friman 
0303-97248, 0707-690016.

www.mittiale.se 
0303-332660

Starrkärr-Kilanda församlingStarrkärr-Kilanda församling
Alafors - Kilanda - Nol - Starrkärr - ÄlvängenAlafors - Kilanda - Nol - Starrkärr - Älvängen

Lördag 7 juni kl.17.00
Starrkärrs församlingshem

Torsdag 5 juni kl. 19.00

Eva Bartholdsson och Greger Siljebo

Musikdagar i Starrkärrs kyrkaMusikdagar i Starrkärrs kyrka
Fri entréFri entré5-8 juni5-8 juni

I samband med Nationaldags-
fi randet i Prästalund avslutas 
dagen med en körkonsert 
kl.16.15 i Starrkärrs kyrka.

Sångare ur Kammarkören 
VocAle och damkören Vox femi-
nale framför ett knippe svenska 
nationalromantiska sånger från 
vår rika sångskatt med musik av 
bl.a. W. Peterson-Berger, 
W. Stenhammar och H. Alfvén 
under ledning av Sabina Nilsson.

I samband med Nationaldags-
fi randet i Prästalund avslutas 

NationaldagskonsertNationaldagskonsert
Lennart Thorstensson tillsammans 
med Anngerd och Rebecka 
Edvardsson (mor och dotter) 
sjunger för och med oss. 

Lennart är en fl itigt 
engagerad och 
mycket uppskattad 
dragspelare,
allsångs- och 
programledare.

Fredag 6 juni kl. 16.15

Ett ögonblick!Ett ögonblick! 
En musikföreställning om livet sådär 
i största allmänhet och ögonblicken i 
synnerhet.
Spelad, sjungen och berättad av: 
Eva Bartholdsson, sång och gitarr 
& Greger Siljebo, fi ol, mandola och 
sång.

Så många ögonblick, av stort och 
smått, livet ändå innehåller! 
Det är några av dessa ögonblick, egna 
och andras, vi vill ta ett ögonblick av er 
tid att sjunga och berätta om. 

Lennart Thorstensson tillsammans

Visor i sommartidVisor i sommartid

Församlingens körer: kammarkören VocAle, damkören Vox feminale, 
Kyrkokören, gospel.com, Starrkärrs fl ickkör m.fl . sjunger 
Den Nicaraguanska bondemässan tillsammans 
med orkester under ledning av Sabina Nilsson.
Präster: Andreas Pervik och Björn Nilsson

Församlingens körer: kammarkören VocAle, dam
K k kö l St kä fli kkö fl

Festhögmässa kl.11.00Festhögmässa kl.11.00
Söndag 8 juni

Gårdsfest på Mellangårdens förskola

Den 22 maj hade Mellangårdens förskola i Nödinge sin årliga ”Gårdsfest. Nytt för i år var Den 22 maj hade Mellangårdens förskola i Nödinge sin årliga ”Gårdsfest. Nytt för i år var 
att barnen sjöng sånger från vårens tema, Emil i Lönneberga.att barnen sjöng sånger från vårens tema, Emil i Lönneberga.

De flesta människor 
råkar någon gång 
ut för att tappa bort 

eller förlora något. Det kan 
vara något vi behöver mate-
riellt sett och vi letar på alla 
upptänkliga platser, ibland 
med gott resultat ibland 
med mindre. Det mesta går 
väl att återanskaffa, men det 
finns förluster man inte kan 
ersätta, då rör det sig oftast 
om människor man förlorar 
på ett eller annat sätt. Livet 
förändras för alltid men 
det behöver inte vara döds-

fall, kanske en skilsmässa av 
något slag där ena parten 
försvinner.

Så framställer Jesus liknel-
sen om den förlorade sonen 
som inte var nöjd med livet 
utan såg gräset grönare på 
andra sidan och sökte sig dit, 
för att uppleva glädjen. Men 
den blev kortvarig som den 
blivit för så många andra. 
När han sitter där borta går 
tankarna tillbaka, visst var 
det bra där hemma, men 
vägen tillbaka var lång och 
smärtsam. ”Att säga förlåt 

var svårt.”
Bibeln talar dock alltid om 

en ny möjlighet, om vi vill. 
Far väntade där hemma på 
sitt barn och sonen fick upp-
rättelse och förlåtelse som 
han längtade efter. Låt oss 
tänka efter före vi beslutar 
ett handlande, det kan för-
ändra mycket i livet.

Leif Karlsson
Pastor, Filadelfiaförsamlingen 

Bohus

Förlorad och återfunnen

www.alekuriren.se


