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Kaffe och 
gemenskap
på Alla träffar

Välkomna!

Onsdagsträff
Nödinge församlingshem kl. 13.00 
18 mars ”Ulla Garby – Berättar”
25 mars ”Ale stöd och besöksverksamhet”

Måndagsträff 
Surte församlingshem kl. 14.00 
23 mars ”Lasse Svensson – 45 min på 45, sång och musik” 

Gemenskapsträff Bohus servicehus 
Torsdag 26 mars kl. 15.00 
” Duo-Lars sång och musik, I vårsolens glans”

22 mars ”Evensong” Nödinge Kyrka kl. 17.00 
Anglikanska kyrkans musik framförd av Carl Johans Vokalensemble 
i Göteborg, under ledning av Rolf-Åke Fält. Musik av Wesley, Stan-
ford, Rutter mm.

”Att göra avtryck i Betong”
Församlingskväll i Surte 
församlingshem
Torsdagen den 26 mars kl. 19.00
Gunilla Gustafsson Socionom 
och församlingspedagog och 
författare till ”Att göra avtryck i 
betong – Handbok för frustrerade 
föräldrar” Föreläsning om att vara 
tonårsförälder. 
Fri Entre och Fika, Välkommen

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

Predikoturer
Onsdagen den 18 mars
10.00 Nödinge kyrka Vardagsgudstjänst H Hultén 
18.00 Nödinge församlingshem Mässa H Hultén

22 mars Jungfru Marie Beb.dag.
11.00 Surte kapell Gudstjänst H Hultén  
17.00 Nödinge kyrka ”Evensong” H Hultén  

Onsdagen den 24 mars
18.00  Nödinge kyrka Mässa H Hultén

29 mars  5:e i Fastan 
11.00 Nödinge kyrka Gudstjänst H Hultén,  Konfi rmanderna med-
verkar. 
15.00 Bohus Servicehus Mässa R Bäck 
17.00 Surte kapell Sinnesrogudstjänst R Bäck

Onsdagen den 1 april 
18 .00 Nödinge församlingshem Mässa H Hultén

www.mittiale.se - 0303-332660

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

Starrkärrs kyrka
22 mars 2009

Jungfru Marie bebådelsedag

Familjemässa kl. 11.00

Medverkar gör Flickkören 
och unga musikanter

Fika i kyrkan!

Välkomna!

Borttagning av granris och vinterdekorationer från gravar på  
Skepplanda, Hålanda, S:t Peder, Ale-Skövde & Tunge kyrkogårdar 
kommer att påbörjas måndagen den 23 mars, eller så fort det är  
möjligt. Detta gäller även de gravar som inte ingår i förvaltningens  
skötseltagande.  
OBS! Glöm inte att det gäller också att ta bort gravlyktor från gravarna! 
För information & frågor går det bra att ringa till 

Lennart Bengtsson 0735-11 79 78 
Skepplanda kyrkliga samfällighet 

Meddelande till gravrättsinnehavare 
i Skepplanda Pastorat

s
Röda Korsets secondhandaffär 
KUPAN flyttar till nya lokaler

UTFÖRSÄLJNING
Vecka 12 16-23 mars

”Betala vad du vill” 
Vecka 13 23-27 mars

STÄNGT
Lördag 28 mars Invigning av 
nya Mötesplats Kupan
(Se annons kommande nummer)

Detta är ämnet i våra 
kyrkor på Jungfru 
Marie Bebådelse-

dag. Det finns många små 
och stora tankar man kan 
ha kring detta ämne. Tänk, 
vilket vackert gammalt ord: 
Bebådelse, och så många 
olika synpunkter det finns 
kring det.

I fantasin kan man se 
Gud vår far uppe i himlen 
bekymra sig för alla sina 
människobarn på jorden. 
Alltsedan Adam och Eva föll 
för ormens frestelser, var 
hela mänskligheten i fara. 
Och många var de profeter, 
Gud talade genom i Gamla 
Testamentets tid med löften 

om en kommande Messias. 
Men hur och när? Att det 
var sin son han skulle sända 
till vår hjälp, känns som ett 
svårt beslut – även detta att 
Jesus var villig att gå ner till 
jorden.

Men så var då tiden inne, 
ängeln Gabriel blev sänd till 
en ung flicka i Nasaret med 
en hälsning som hon först 
inte förstod. Men ängeln 
förklarade, att hon var 
utsedd av Gud att föda hans 
son. ”Hur ska detta ske?” 
frågade Maria. ”– Genom 
den helige ande” svarade 
ängeln. ”Ty ingenting är 
omöjligt”. Många tankar 
måste ha gått genom Marias 

huvud innan 
hon svarade: 

”Jag är herrens tjänarinna. 
Må det ske med mig som du 
har sagt”.

Det var säkert ingen 
lätt tid som Maria fick gå 
igenom, men uppdraget 
utfördes. Guds son föddes 
hit till jorden, och därmed 
var vägen öppnad till him-
melen. Vi sjunger gärna i 
den gamla sången ”Pärl-
eporten”.

Han har öppnat pärlepor-
ten, så att jag kan komma 
in. Möjligheten finns, nu är 
det upp till människan att 
välja rätt – ett val man aldrig 
ångrar!

Elimförsamlingen, Alafors
Maj-Britt Jigfelt

Guds mäktiga verk
Betraktelse

www.skepplandaforsamling.nu • 0303-33 81 36

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

Tunge kyrka 
Lördag 21 mars kl 18.00 

Passionsandakt 
Sång—Aldor Larsson 
Präst—Bengt Broman 

kyrkkaffe

Hålanda kyrka 
J Marie beb  

söndag  22 mars  
Mässa kl 10.00  
Hålanda kyrkokör 

Marie Lindqvist—tvärflöjt 
Bengt Broman—präst 

Kyrkkaffe 

”Lutherhjälpskväll” 
onsdag 25 mars kl 18.30 

Skepplanda församlingshem 
Brödlotteri, dragning på listor och  

Kaffeservering. 
Allt till förmån för 

Svenska Kyrkans Internationella 
Arbete 

Välkomna! 


