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23 mars startar
Vårstädningen

på Surte och Nödinge 
Kyrkogårdar.

 Kransar och granristäckningar 
kommer att städas undan ifrån alla 
gravar. Ta gärna undan gravlyktor 

och andra dekorationer innan 
städningen påbörjas. För mer 

information eller synpunkter går 
det bra att ringa Nödinge 

församling tfn.031-980059, 
0707-690018

www.skepplandaforsamling.nu • 0303-33 81 36

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

Årsmöte i Ale-Skövde  
kyrkliga syförening 

tisdag 10 mars kl 13.00 
 i Församlingshemmet 

Alla medlemmar välkomna! 

Musik i Skepplanda kyrka 
Orgelkonsert 

söndag 15 mars kl 17.00 
Vladimir Masko spelar musik av 
Bach, Händel, Mendelssohn mfl 

Välkomna! 

Min älskade Hustru
Vår Mor

Kerstin Castell
* 22 mars 1932

har i dag lämnat oss
i sorg och saknad.

Bohus
22 februari 2009

HELGE
PER  LENA  EVA

med familjer

Begravningsgudstjänsten
äger rum torsdagen den

26 mars kl. 13.00 i
Surte gravkapell,

varefter inbjudes till
minnesstund. O.s.a. till
Berzelii Begravningar,
tel. 031-16 90 90 senast
tisdagen den 24 mars.

John Gustavsson, Skön-
ningared, Skepplanda 
har avlidit i en ålder av 

90 år.
Närmast anhöriga är 

sonen Åke med familj samt 
Christer.

Föreningsentusiasten och 
politikern skulle man kunna 
sätta som titel på John. John 
började tidigt sin förenings-
bana inom SLU (Svenska 
Landsbygdens Ungdomsför-
bund). Under 40-talet sökte 
man lokal för föreningars 
verksamhet. Vad vore det 
bästa som kunde ske. Jo, 
en bygdegård och John var 
naturligtvis lämpad att åtaga 
sig planering och uppbygg-
nad av densamma. Det blev 
en bygdegård som orten har 
haft och har mycket glädje av. 

Sedan blev landsbygden 
populär som bostadsort. 
Mark köptes in byggnads-
planer förverkligades och 
ett flertal villor byggdes. 
Åkermarken blev villor med 
trädgårdar.

Det var då politikern John 
kunde förverkliga sina dröm-
mar. John var en annorlunda 
politiker.

Hans telefonsamtal var 
korta och koncisa. Han 
kunde under en kväll ringa 
ett tjugotal telefonsamtal 

som slutade med ”ja då säger 
vi så”. Då var beslutet fattat 
och dagen efter när kom-
munstyrelsen, skolstyrelsen 
eller byggnadsnämnden eller 
någon annan nämnd skulle 
sammanträda.  Då kunde 
John meddela vilket beslut 
som gällde.

Som oppositionsråd i Ale 
kommun, där han represen-
terade Centern, gjorde John 
ungefär på samma sätt. Med 
god kontakt med majoriteten 
i Ale kommun var Centern 
en faktor att räkna med. Tack 
vare John.

SPF (Sveriges Pensio-
närsförbund) var nästa verk-
samhet som fick dra nytta av 
Johns kunskaper. Mångårig 
styrelseledamot och kassör 
i den lokala föreningen. 
Var även en tid kassör på 
distriktsnivå. Efter slutförda 
uppdrag belönades John med 
titeln hedersledamot.

John var även bonde. Det 
skulle han aldrig klarat av om 
inte hans kära Asta stått vid 
hans sida.

Vi har mycket att tacka 
John för, och önskar honom 
en välbehövlig vila.

Bengt Englund
Centerpartiet,

Ordf. i SPF Skepplanda-Hålanda 
samt SPF Älvsborgs Norra Distrikt

Minnesord Betraktelse

Ondskan
Onskan är något som 

finns i länder där det 
bedrivs krig. Hemska 

historier finns om hur män-
niskor blir omänskliga och ut-
sätter varandra för tortyr och 
misshandel. Från kriget på 
Balkan berättas om hur fred-
liga grannar, som länge levt 
sida vid sida, börjar misstänk-
liggöra varandra för att till 
slut verkligen hata varandra 
och till och med döda varan-
dra. Verkligen fruktansvärt! 

Så skulle vi aldrig göra 
tänker vi nog. Och jag hoppas 
vi aldrig hamnar där. Tyvärr 
är det så att alla människor 
har denna onda böjelse inom 
sig. Vi har förmågan att 
handla och tänka ont. Det 
bara finns där och vi vet detta 
allesammans. Några enstaka 
ord kan såra djupt! 

Ett utslag av ondskan är 
att en människa kan utsättas 
för mobbning i skolan eller 
på arbetsplatsen pga de mest 
skilda slag. Fel sort kläder. Fel 
frisyr. Att man går i kyrkan. 
Att man inte ställer upp på 
mobbning själv kan vändas 
emot en. 

Ett annat tydligt sätt 
som ondskan inom oss tar 
sig uttryck i är att vi gärna 
gör oss lustiga på någon 
annans bekostnad. Särskilt 
på hans/hennes svaga sidor. 
Det är också svårt om någon 
är mycket duktig på något. 
Då känner vi oss hotade och 

börjar leta efter svagheter 
hos denna person att påpeka 
inför andra. Om vi slirar lite 
på sanningen så gör det inte så 
mycket. 

Om ondskans olika ansik-
ten kan man skriva mycket. 

Jesus vill befria oss från 
ondskan. Inte minst den som 
finns inom oss själva. Den 
binder oss och snärjer in oss i 
komplicerade förhållanden till 
andra och oss själva. 

Hos Jesus fanns ingen 
längtan efter att ha makt på 
andras bekostnad. Han visste 
hela tiden hur genuint älskad 
han var (och är) av sin Far. 
När du läser denna text älskar 
Fadern sin Son. När du har 
läst hit kan du tänka på hur 
oändligt älskad du också är av 
Gud, din himmelske Fader. 
Han älskar dig så mycket att 
han lät sin älskade Jesus ta all 
onska in i sitt eget liv, för att 
av kärlek befria dig från den. 
Det är förlåtelsens kärna. 
Genuin kärlek genom allt. 

Förstår du inte detta helt 
och hållet? Välkommen i 
klubben. Vi som inte förstår 
allt, men är oändligt älskade 
ändå. Välkommen till kyrkan!

”Jag kom ur tvivel, mörka 
djup, ur vanmakt och ur skam. 

Den nåd som bar mig intill 
nu skall bära ända fram.”  

En hälsning i fastetiden från
Björn Nilsson

Kyrkoherde i
Starrkärr-Kilanda församling 

Vår Kära

Karin Svensson
* 2/9 1922

har i dag stilla lämnat
oss i sorg och saknad

Alvhem
2 mars 2009

CARINA och BENNY
Jennie och Kristoffer

Annie och Robert
BENGT-ARNE och

PATTY
Övrig släkt och vänner

Kära lilla Mamma, nu  
är Din strävan slut

All smärta den är borta 
och Du får vila ut

För allt vi vill Dig  
tacka, för kärlek rik 
och stor

För omsorg och all 
möda, tack kära    
lilla Mor

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen 13

mars kl. 11.00 i
Skepplanda kyrka. Efter
gravsättningen inbjudes

till minnesstund i
församlingshemmet.

Svar om deltagande till
Ale Älvdalens

Begravningsbyrå tel.
0303-33 33 99 senast

onsdagen 11 mars. Lika
välkommet som blommor

är en gåva till Cancer-
fonden tel. 020-59 59 59.

Döda

Vår älskade

Greta Lundgren
* 13/5 1918

har i dag stilla lämnat
oss i sorg och saknad

Alafors
26 februari 2009

KERSTIN, KJELL
BJÖRN, BARBRO

med familjer
Släkt och vänner

Tack mor för allt du
givit

tack mor för allt vi fått
Du format oss till det vi

blivit
och haft ett patos som

vi förstått
De flesta åren har varit

ljusa
några har kantats av

tragedi
Du älskat mest att i

sång få brusa
så skall vårt minne av

dig förbli
Tack mor för allt du

givit
tack mor för allt vi fått
Nu kan du börja det nya

livet
att möta pappa du nu

har gått

Begravningsakten äger
rum fredagen 27 mars kl.

13.00 i Smyrnakyrkan,
Älvängen. Efter akten

inbjudes till minnesstund
i festsalen. Svar om
deltagande till Ale

Älvdalens Begravnings-
byrå tel. 0303-33 33 99

senast onsdagen 25 mars.

Vår käre Bror

Kent Johansson
* 14/6 1936

har i dag lämnat oss i
sorg och saknad

Bohus
27 februari 2009

INGER och GUNNAR
RUNE och SVENBORG
HASSE och YVONNE

ANITA
med familjer

Allt vad Du lidit vi nog 
ej förstått

Vi stod vid Din sida så 
hjälplösa blott

Vi ville så gärna behålla 
Dig kvar

Men Din stund på 
jorden nu fullbordad 
var

Begravningsakten äger
rum torsdagen 19 mars
kl. 11.00 i Surte kapell.

Akten avslutas i kapellet.

Ett varmt tack till
personalen på Oasen för

stöd och omtanke.

En föreningsentusiast och 
politiker har gått ur tiden

www.mittiale.se - 0303-332660
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Älvängens Blå kyrka
Söndag 15 mars kl. 18.00

”Igen””Igen”
Musikgudstjänst med 

gospel.komgospel.kom
samt kompband under ledning 

av Åsa Gunnervik

Präst: Björn Nilsson


