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Förlorad och återfunnen. 
Det var temat när Starr-
kärrs församling den tredje 
söndagen efter trefaldighet 
framförde ”Nicaraguanska 
Bondemässan”. En fantastisk 
upplevelse för oss i kyrkbän-
karna.

Det är svårt att återge 
handlingen med exakthet, 
men dagens evangelietext 
och innehållet i Bondemäs-
san var mycket vältajmat.

Körens ledare Sabina 
Nilsson hade samlat en jät-
tekör som sjöng av hjärtans 
lust. Ur kören togs det fram 
solister som sjöng  olika 

partier. Kören bestod av kör-
sångare från församlingens 
alla körer och även deltagare 
från ett så kallat körpro-
jekt. Tänk vad samhörighet 
mellan olika sångare ger 
resultat.  

Den latinamerikanska 
musiken gav körsatserna en 
lättsam känsla och det var 
lätt att stampa takten i kyrk-
bänken. Som åhörare fick 
jag känna på vad rysningar 
i kroppen innebär. Den 
Nicaraguanska Bondemäs-
san sjöngs i ett sammanhang 
där nattvardsmässan hade en 
central betydelse. Tack för 

denna fantastiska upplevelse!
Innan gudstjänsten 

skred gruppen ”The red 
hat society” in i kyrkan. En 
pittoresk upplevelse, 10-12 
damer klädda i röda hattar. 
Detta blev en färgklick i 
kyrkbänkarna. 

Hela körverket blev en 
favorit som kanske går i 
repris nästa år.

Efter att applåderna tyst-
nat bjöds det på kyrkkaffe 
på kyrkbacken. Det blev en 
lättsam avslutning på guds-
tjänsten.

Bengt Englund

Körsång av bästa 
märke i StarrkärrDetta är vad Jesus un-

dervisar sina första 
tolv ”handplockade” 

lärjungar om. Dessa skulle 
få speciell undervisning och 
vara nära Jesus under hans 
tid på jorden. Sedan var det 
de, som skulle föra uppdra-
get vidare. Detta står att läsa 
i Lukas evangelium kap. 6, 
och det är helt fascineran-
de att läsa. ”Var barmhärti-
ga” säger han bland annat, 
”så som er fader är barmhär-
tig. Döm inte, så skall ni inte 
bli dömda. Frikänn, så skall 

ni bli frikända. Ge, så skall 
ni få”.

Och det är ingen dålig 
”återbäring” vi får. ”Ett gott 
mått, packat, skakat och 
rågat skall ni få i er mantel. 
Med det mått, som ni mäter 
med skall det mätas upp åt 
er.”

Och så den viktiga frågan 
som nog alla har hört: 
”Varför ser du flisan i din 
broders öga, när du inte ser 
bjälken i ditt eget?” Tänk, 
att det ska vara så lätt att 
se andras fel, istället för att 

göra något åt sitt eget liv! Ta 
nu inte detta som en moral-
predikan men med ”hjärta i 
barmen”, som rubriken bety-
der, kan vi alla få uppleva en 
god och glad sommar.

P.S Jag vill skicka med ett 
tänkvärt ord, som jag läste på 
ett kort häromdagen. Visst är 
det fler än jag som oroar sig 
för vissa dagar. På kortet stod 
det så här: ”Idag är den dag 
du fruktade igår, men som 
aldrig kom.

Elimförsamlingen Alafors
Maj-Britt Jigfelt

Var barmhärtiga!

Över 40 medlemmar från 
Konstföreningen Arose-
nius, hemmahörande i Ale 
kommun, gjorde tillsammans 
en resa till Danmark den 3-4 
maj.

Första målet var Ska-
genmuseet, som i år firar 
100-årsjubileum och som på 
grund av detta inte bara stäl-
ler ut de verk som permanent 
finns på museet utan också 
har lånat  in ett mycket stort 
antal verk av de konstnärer 
som var verksamma i Skagen 
runt sekelskiftet 1900. Till 
exempel Marie och Peder 
Kröyer, Anna och Michael 

Ancher. Utställningen blev 
mycket uppskattad!

Efter en trevlig dansk 
lunch gick sedan färden till 
Victor Petersens samling av 
den danske konstnären J.F. 
Willumsen på herrgården 
Odden utanför Hjörring. 
Dagen avslutades med en 
gemensam middag på hotell 
Skaga i Hirsthals, där vi 
också övernattade.

På söndagen gick bussen 
mot Dronninglund där ett 
fantastiskt renässans slott, 
med vallgrav som sig bör, 
väntade på oss. Och då när-
mare bestämt Voergaard 

slott.
I slottets samlingar finns 

bland annat verk av Grco 
och Goya, men också antika 
möbler som klenoder från 
Napoleon I, Louis XIV, 
Louis XVI och Marie-Antoi-
nettes personliga saker. 

Efter detta sista besök 
för helgen vände deltagarna 
hemåt med många trevliga 
minnen, efter ett veckoslut 
fyllt med kultur och trevlig 
social samvaro.

Mats Amonsson
Ordförande i Arosenius 

konstförening

Konstföreningen Arosenius reste till Danmark

www.skepplandaforsamling.nu • 0303-33 81 36

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

Ale-Skövde
Friluftsgudstjänst vid

Vandrarhemmet Sommarro i
Prässebo

Lördag 21 juni kl 12.00
Präst Magnus Skredsvik

Kyrkkaffe

Hålanda
Friluftsgudstjänst vid

hembygdsstugan i Järnklev
söndag 22 juni kl 12.00
Kyrkokören medverkar
Präst Lars Ingvarsson

Välkomna!

www.mittiale.se 
0303-332660

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

Lättlunch till låga priser!
Fika, Våffl or, Glass och mycket mer …

Är Du sugen på att träffa lite folk och 
äta god lunch?

Varmt välkommen till 
Starrkärrs församlingshem!

Även i år med altan på solsidan!!

ÖPPET HUS I STARRKÄRR

Tid: kl. 10-14
Tisdag-torsdag mellan den 10-19 juni

NÖDINGE FÖRSAMLINGSBLAD
- varannan vecka i Alekuriren

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.

Onsdagen den 27 aug åker vi på 

församlingsresa
Bussen startar ale gymnasium 08.30 och sen 
vidare genom Bohus centrum och Surte glas-
bruk.  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.

Välkomna!

Predikoturer
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

Tisdagen den 17 juni
kl 14.00 Trollevik Mässa 
V Wetterling

21 juni Midsommardagen
kl 11.00 Nödinge Dala Valfrids stuga 
Friluftsgudstjänst  H Hultén ( Vid regn i 
Nödinge kyrka)

22 juni Den helige Johannes 
döparens dag
kl 11.00 Surte kyrka konfi rmation och 
mässa V Wetterling

29 juni 6:e ef Trefaldighet
kl 9.30 Nödinge kyrka Gudstjänst 
H Hultén
kl 11.00 Surte kyrka Mässa  H Hultén

Tisdagen den 1 juli
kl 11.00 Fridhem Gudstjänst  E Friman

www.alekuriren.se
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