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NÖDINGE FÖRSAMLING

Nu startar höstens Alpha 
i Nödinge församling!
Under 10 måndagskvällar träffas vi i Nödinge 
församlingshem med start måndagen den 15 
sept kl. 18.30 – 21.oo

I Alpha talar vi om Livets mening och Vad kristen tro 
har att tillföra nutidsmännikan! Alpha är därför till 
för Dig som t.ex. vill utforska kristen tro lite närmare, 
eller som är ny i församlingen/kyrkan och söker 
gemenskap eller som är förälder till barn i konfi rma-
tionsåldern...

För mer information eller anmälan (helst före tis. 2/9)
Harry Hultén Tfn 031-982325 / 0707-657835

Välkomna!

Pastorsexpeditionen 031-98 00 12, Redaktionen 0707-69 00 13
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Starrkärrs kyrka
Söndagen den 30 mars
Mässa kl.11.00
Vokalensemble med 

Elisabet Ehlersson, Anette Svennblad, 
Sofi a Oltéus och Sabina Nilsson 

medverkar.
Kyrkfi ka i kyrkan efter mässan.

Präst: Andreas Pervik

www.mittiale.se - 0303-332660

Pilgrimsvandring 
från Starrkärr till Kilanda

Lördagen 30 augusti

Att vandra tillsammans är gott för både 
kroppen och själen. I samtalet längs vägen 
får vi lära känna varandra. I andakterna 
och stillheten får vi komma närmare Gud. 
Med oss vandrar den uppståndne Jesus.
Lördagen den 30 augusti kl. 10.00 är det 
samling vid Starrkärrs kyrka där vi har en 
kort andakt. Sedan går vi på slingrande 
grusvägar till Kilanda kyrka där vi 
avslutar med en enkel mässa ca kl. 13.00. Några andaktsstopp blir det och en 
fi kapaus i det gröna.

Ta med fi ka, bra skor samt kläder lämpliga för väderleken. Transport från 
Kilanda till Starrkärr kommer att ordnas.

I lördags öppnade Smyrna 
Second Hand återigen för en 
ny säsong. Under våren har 
vi kunnat förmedla pengar till 
de översvämningsdrabbade i 
Burma och till andra angeläg-
na hjälpprojekt främst rikta-
de till insatser för barns behov, 
i länder som Sri Lanka, Kenya,  
Etiopien, Kongo, Tanzania, 

Uganda, Haiti, Ryssland och 
Ecuador.  

Öppningsdagens försäljning 
kommer oavkortat att tillfalla 
PMU-Interlifes insamlingsak-
tion för att bistå den svältdrab-
bade befolkningen i Etiopien. 
75 000 barn är kraftigt under-
närda och siffran befaras stiga. 
Under den kommande säsong-

en planerar vi för 
övrigt att kunna göra 
särskilda insatser för 

PMU-Interlifes aktion ”Barns 
rättigheter”.

Genom summan av mångas 
insatser kan stora resultat till 
hjälp för nödlidande människor 
uppnås och vi är tacksamma för 
Alebornas fortsatta stöd genom 
att skänka prylar som andra kan 
bli nöjda ägare till. 

Fortfarande gäller, att på 
grund av resurs- och utrymmes-
brist, har vi inte möjlighet ta 
emot mer skrymmande  möbler. 

Vi ber er i sådana fall i förväg 
kontakta butiken under tisdags-
kvällar. Inlämning av varor sker 
vid butiken på tisdagskvällar.

Vi ser fram emot att möta 
såväl gamla som nya kunder. 
Passa på att fynda och gör en 
insats för nödlidande människor 
i olika delar av vår värld.

Daniel Höglund

Smyrna Second Hand inför ny säsong

Betraktelse

Rabarberbladet
Guds skapelse har inte 

tillkommit av en 
slump. 

Nog har du som jag upp-
täckt så mycket vackert 
denna sommar. Guds tanke 
finns bakom varje växt. Ett  
litet avsnitt ur en bok vill jag 
berätta: ”Rabarberbladet”  

har något att lära oss!
Dess blad är så stort, att 

när det regnar fungerar det 
som en paraply. Vore inte 
plantan så genialiskt skapad 
skulle inte en droppe vatten 
nå dess rötter.

Men det vidsträck-
ta bladet är vänt uppåt som 

en lutan-
de skål och 
längst ner 
mynnar det 
ut i själva ra-
barberstjäl-
ken och den 
i sin tur har 
en liten ur-
gröpning, en 
liten ränna, 
där det upp-

samlade regnvattnet kan 
rinna ner och sugas upp av 
rötterna!!!!!!!!! Kolla bladet 
nästa gång du skall skall 
koka rabarberkräm!

Så vill Gud att du och 
jag ska vara, noga med att 
samla ”vattendroppar ” det 
goda alltså, som Han vill ge 
till oss.

För själva Livet som Han 
givit,  är fullt av välsignelser.

Hur ser ditt liv ut? Är 
du öppen som rabarberbla-
det ,är du så vänd mot Gud? 
Och har du upptäckt skapel-
sens under.

Vid pennan
Lis-Marie Ohlsson

Smyrnakyrkan Älvängen
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Kyrko-
fullmäktige
Möte med kyrkofullmäktige
Starrkärrs församlingshem 

Onsdag 3 september kl 18.00

Ärenden enl. dagordning.
Ordförande Tage Svensson

Välkomna!

www.mittiale.se - 0303-332660

Starrkärr-Kilanda församlinglingling

2008-20092008-2009
Tisdagar i

Älvängens blå kyrka
(Kapellvägen 4)
kl. 16.15-18.00

Start söndagen den 28 september 
kl. 11.00 i Älvängens blå kyrka.
Träffarna startar tisdagen den

23 september.

Torsdagar i 
Nols kyrka
(Nordängsvägen 11)

kl. 16.00-18.00
Start söndagen den 7 september 

kl. 16.00 i Starrkärrs kyrka.
Träffarna startar torsdagen den

4 september i Nols kyrka.

Sommarläsning
Start söndagen den 16 november

kl. 11.00 i Starrkärrs kyrka.
Sommarläger 13-22 juni 2009

Sista anmälningsdag

29 augusti29 augusti
Mer info. och anm.blankett 

fi nns på hemsidan
www.mittiale.se

www.skepplandaforsamling.nu • 0303-33 81 36

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

Tunge kyrka
Helgmålsbön

lördag 30 aug kl 18.00
Gränsland - Möten i musik

Medverkande:
Maria Henriksson - fiol och sång

Helena Henriksson - fiol och sång
Simon Berggren - piano

Präst - Vivianne Wetterling

Gemenskapsträff
i Hålanda

Onsdag 3 sept kl 10.30

Välkomna!

Har du tinnitus?

www.hrf.se �� Hörselskadades Riksförbund

Någon att fråga, någon att tala med som vet hur det är...
Välkommen att få gratis råd och stöd, vardagar kl 19-22. 

Tinnitusjouren tel 0200-22 11 00


