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Vi dekorerar vackra och 
personliga kistor efter era 

önskemål. 
Även kransar och buketter.
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Surte
Göteborgsvägen 66
Tel 031-98 32 50

Älvängen
Kapellvägen 1

Tel 0303-33 33 99

Lödöse
S:t Peders väg 21

Tel 0520-66 12 33
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• KOMPETENS •

Med anor från 1932

Predikoturer
Smyrnaförsamlingen 
Älvängen
Tisd 10 feb kl 8-9, Bön. 
Kl 14, Bibelsamtalsgrupp. 
Onsd 11 feb kl 19.30, 
Smyrnakören övar. Torsd 12 
feb kl 10-12.30, SmyrnaCa-
féet. Lörd 14 feb kl 10-13, 
Second Hand. Sönd 15 feb 
kl 11, Gudstjänst, Daniel 
Höglund. Kyrkkaffe. Tisd 
17 feb kl 8-9 Bön.

Guntorps Missionskyrka
Onsd 11 jan kl 18.30, Tonår 
ev. Sportlovsaktiviet. Sönd 
15 febr kl 10, Söndagsskola. 
Sönd 15 febr kl 16, Guds-
tjänst. Onsd 18 febr, Nying/
Scout.

Fuxerna-Åsbräcka 
Församling
Sönd kl 10, Högmässa, 
Isacson. Kl 14, Finsk mässa. 
Tisd kl 8.30, Mässa i förs.
hem, Westergaard. Onsd kl 
18.30, Mässa, Isacson. Fre kl 
18, Mässa, Kristensson.

Skepplanda Pastorat
Skepplanda Sönd 15 febr 
kl 10, Familjegudstjänst, 
Broman, kyrkkaffe. Hålanda 
Sönd 15 febr kl 12, Famil-
jegudstjänst, Broman. S:
t Peders Sönd 15 febr kl 12, 
Mässa, Wetterling. Ale-
Skövde Sönd 15 febr kl 10, 
Mässa, Wetterling. Tunge 
Sönd 15 febr, se S:t Peders/
Ale-Skövde.

Älvängens Missionskyrka
Tis, ons, tors v 7 "Öppen 
kyrka" kl 13-16. Sportlovs-
aktiviteter med Camilla 
och Caroline. Torsd 12 feb 
kl 18.30, Tillsammans i 
bön. Sönd 15 feb kl 11, 
Gudstjänst AnneMarie 
Svenninghed. Sång: Nils 
Holgersson. Månd 16 feb kl 
18.30, Scout. Tisd 17 feb kl 
12, Babymassage/start. Kl 
18, Nying/Scout.Tis, ons, 
tors kl 19 "Vinterkvällar 
inför Ordet". 17 feb, Peter 
Halldorf. 18 feb, Sigfrid 
Deminger. 19 feb, Britta 
Hermansson. Torsd 19 feb 
kl 12, Babymassage. Kl 15, 
Dagledigträff. Inga-May 
Persson berättar om barn-
hemmet Aurora. Kl 17.30, 
Konfi rmanderna.

Filadelfi aförsamlingen 
- Bohus Pingstkyrkan
Onsd 11/2 kl 19, Bibelläs-
ning & bön. Sönd 15/2 kl 
11, Gudstjänst Leif Karls-
son, sång. Onsd 18/2 kl 19, 
Bibelläsning & bön.

Surte Missionskyrka
Onsd 11/2 kl 10.30, Pro-
menad för alla. Sönd 15/2 
kl 11, Gudstjänst Tell-Inge 
Leandersson. Sång Andre-
sens. Kyrkkaffe. Månd 16/2 
kl 19, Musikkåren. Tisd 
17/2 kl 18.30, Scout. Onsd 
18/2 kl 15, Onsdagsträff 
för alla "Sång o Musik med 
Lasse Svensson". Kl 18.30, 
Tonår. Kl 18.30, Styrelsen 
o Mötesledarna. Kl 18.30, 
Välkomna att sjunga i kör. 
Övning.

Nödinge Församling
15 Febr Sexagesima kl 11, 
Surte kapell Gudstjänst R 
Olausson. Kl 15, Bohus Ser-
vicehus Mässa R Olausson. 
Kl 17, Nödinge kyrka Taize-
mässa R Olausson. Tisda-
gen den 17 februari kl 11, 
Trollevik Gudstjänst R Bäck. 
Onsdagen den 18 februari kl 
10, Nödinge kyrka Vardags-
gudstjänst H Hultén.

Elimförsamlingen, Alafors
Pingstkyrkan
Tors 12/2 kl 11, Sång på 
Björkliden, Elvor o Janne 
Ohlin. Tors 12/2 kl 15, 
Sång på Vikadamm, Elvor 
o Janne Ohlin. Sönd 15/2 
kl 11, Gudstj. Elvor o Janne 
Ohlin. Tisd 17/2 kl 17, 
Stickgruppen.

Starrkärr-Kilanda 
Församling 
Tisd 10 feb Nols kyrka kl 8, 
Morgonandakt med frukost. 
Älvängens kyrka kl 18.30, 
Veckomässa Präst: Björn 
Nilsson. Onsd 11 feb 
Björkliden kl 15, Mässa Präst: 
Mikael Nordblom. Torsd 12 
feb Älvängens kyrka kl 8.30, 
Morgonbön med frukost. 
Sönd 15 feb Älvängens kyrka 
kl 11, Gudstjänst Präst: Per 
Abrahamsson. Nols kyrka 
kl 11, Mässa Präst: Björn 
Nilsson. Kilanda kyrka kl 
18, Musikgudstjänst Präst: 
Björn Nilsson. Sabina Nils-
son med vänner sjunger 
med och för oss (se annons). 
Tisd 17 feb Nols kyrka kl 8, 
Morgonandakt med frukost.

Jordfästningar
Knut Artur Samuelsson. 
I Ale-Skövde kyrka hölls 
tisdagen 3 februari begrav-
ningsgudstjänst för Knut 
Artur Samuelsson, Kattle-
berg. Offi ciant komminister 
Magnus Skredsvik.

Jenny Johansson. I Skepp-
landa kyrka hölls torsdagen 
5 februari begravnings-guds-
tjänst för Jenny Johansson, 
Skepplanda. Offi ciant var 
komminister Bengt Broman.

Kjell Svensson. I Starrkärrs 
kapell hölls torsdagen 5 
februari begravningsakt   för 
Kjell Svensson, Nol och 
Aröd. Offi ciant var Thor 
Eliasson.

Per-Olof ”Olle” Anders-
son. I Nödinge kyrka hölls 
torsdagen 5 februari begrav-
ningsgudstjänst för Per-Olof 
”Olle” Andersson, Kungälv. 
Offi ciant var komminister 
em. Bert Löverdal.

Åke Johansson, Skogstorp 
har avlidit. Född 1936 och 
efterlämnar  barnen Gun och 
Agneta med familjer, Agnes 
och syskon med familjer som 
närmast sörjande.

Inger Augustsson. Alafors 
har avlidit. Född 1940 och 
efterlämnar syskonbarn med 
familjer samt svägerska som 
närmast sörjande.  

Asta Karlsson, Bohus har av-
lidit. Född 1926 och efterläm-
nar syskon med familjer som 
närmast sörjande.

DödsfallDöda

För alla bevis på varmt
deltagande vid vår

Älskade

Nils Larssons
bortgång, för

hedersbevisningen och
blommorna vid hans bår,

vill vi till släkt, vänner
och Moderaterna

framföra vårt varma
tack. Tack också till

Hemtjänsten och
Hemsjukvården i

Älvängen och Alafors för
fin omvårdnad samt till
komminister Andreas
Pervik och kantor Åsa
Gunnervik som gjorde

begravningsgudstjänsten
till ett ljust och vackert

minne.

MARGARETA
Gull-Britt, Jan-Åke
Karl-Erik, Inga-Lill

med familjer

Tack

För vänligt deltagande
vid min älskade Maka

vår kära Mammas

Mona
Andersson

bortgång, för den vackra
blomstergärden vid

hennes bår, minnesgåvor
till Cancerfonden samt
blommor och telefon-

samtal till hemmet vill vi
till släkt, vänner och

grannar framföra vårt
varma tack.

SVEN-ÅKE
ROGER, MARIA

Tack till Er alla som
hedrat minnet av vår

kära

Stina Karlsson
vid hennes bortgång.

För Er närvaro vid
begravningen, de vackra
blommorna vid hennes

bår och för gåvor till
Göteborgs Stadsmission
samt kondoleanser till

hemmet vill vi till släkt,
vänner och grannar
framföra vårt varma
tack. Tack också till

Kh.em Renny Olausson,
kantor och solist Anna

Holl som gjorde
begravningsgudstjänsten

ljus och vacker. Stort
tack till Surte Missions-
församling. Tack även

till Ale Älvdalens
Begravningsbyrå.

JIM
LINDA, PER, EVA

med familjer

Vår käre Pappa
Svärfar och Morfar

Åke Johansson
* 1/1 1936

har i dag stilla lämnat
oss i sorg och saknad.

Skogstorp
1 februari 2009

GUN och LASSE
Therese och Peter
Anna och Terry

AGNETA och JAN
Sofia, Linnea

Agnes
Syskon med familjer

Så vila i frid, ty dagen
är slut

Skönt att få somna från
lidandet ut

Begravningsgudstjänsten
äger rum i stillhet.

Ett varmt tack till
personalen på

Sunnanäng, Vikadamm
för Er omtanke och goda

omvårdnad.

Till alla Er som på olika
sätt hedrat minnet av

vår Älskade

Lise-Lotte
Wahlgren

vid hennes bortgång
framför vi vårt varma

tack.

BJÖRN
JOHANNA, SIMON

Den amerikanske Psy-
koanalytikern M 
Scott Peck skri-

ver i sin bok ”Vidare på den 
smala vägen” (uppfölja-
ren till hans bestseller ”Den 
smala vägen”) om att livet är 
svårt, detta är sanningen och 
den utmaning som alla män-
niskor måste leva med, oavsett 
vilken bakgrund vi har eller 
vilja gener vi har. Därför är 
det enligt honom ingen idé att 
vi ödslar tid och kraft på att 
förneka eller försöka fly ifrån 
detta faktum, utan istället 
lägger vår värdefulla tid och 
begränsade kraft på att försö-
ka möta livets utmaningar och 
genom uthållighet bär frukt. 

Det sista kursiverade orden 
kan vi läsa i söndagens evang-
elium, där Jesus berättar om 
såningsmannen som gick ut 
för att så. Men beroende på 
jordmånen blev hans resul-
tat dessvärre väldigt olika. Alla 
vi som försökt oss på att odla 
för husbehov eller som lever 
på lantbruk vet hur oumbärlig 
en bördig och näringsrik jord-
mån är för utkomsten. För 
utan en god jordmån spelar 
det verkligen ingen roll hur 
mycket man sliter och svettas. 

Detta är en tidlös sanning 
som de flesta människor i alla 
kulturer genom hela histori-
en kan känna igen sig i. Men 
vad Jesus pratar om är egentli-
gen inte en vanlig åker och ett 
vanligt arbete utan männis-
kans hjärta och den uthållig-
het som handlar om att stän-
digt försöka vandra på den 
smala vägen med vår Herre, 
Jesus Kristus. Hjärtat är i den 
judiska tradition, som Jesus 
själv tillhörde som jude, ett 
centrum för hela människans 
personlighet. Alltså inte bara 
en plats för känslor och en bild 
för kärleken. Därför är det 
hjärtat som är i fokus denna 
söndag, där hjärtat är en bild 
för allt det som är du och jag. 

Vad Jesus vill är i själva 
verket att vi bereder plats för 
Honom själv, Han som är så-
ningsmannen, i våra hjärtan, 
alltså i våra liv och i vårt in-
nersta rum. Detta kan ske när 
vi läser bibeln, går på guds-

tjänster osv. Men det kan även 
innebära att vi går uti natu-
ren och är stilla med Gud. Ja, 
många gudsmän, även Jesus 
själv, gick ofta uti naturen för 
att söka stillheten, tystnaden 
och ensamheten. 

Detta tror jag vi alla behö-
ver ibland, både för att finna 
ro och harmoni i vårt inre men 
också för att möta Någon. 
Den levande Guden som vill 
hjälpa oss att finna sanning-
en om oss själva och den enda 
sanna vägen till glädje och 
mening. Det viktigaste är att 
vi inte ger upp utan ständigt 
fortsätter söker Guds ansik-
te i bönen och skriften. Då 
kommer Gud att skapa ett gott 
och rent hjärta i oss och ge oss 
den uthållighet som gör att vi 
varje dag kan fortsätta vandra 
på den smala vägen och där-
igenom bära den goda frukt 
som du och jag skapades till 
som Guds älskade barn. Du 
är aldrig ensam.

Reine Bäck
Komminister i 

Nödinge församling

Betraktelse
Det levande 
ordet

Vår Kära

Asta Karlsson
* 8/12 1926

har idag stilla lämnat
oss i sorg och saknad

Bohus
1 februari 2009

SYSKON
MED FAMILJER

Övrig släkt och vänner

Asthor har räckt ut
handen

Asta har fattat den
På den andra stranden
Mötas De igen

Begravningsgudstjänsten
äger rum tisdagen 24

februari kl. 13.00 i Rödbo
kyrka. Akten avslutas i

kyrkan.
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