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Starrkärrs församlingshem
Förmiddagscafé 
den 26 mars kl 10.00

Vad betyder Fransiscus för församlingen? 
Dagens gäst är pastorsadjunkt 

Per Abrahamsson

DISTRIKTSMÖTE
i Älvängen

Söndag 29 mars är det gudstjänst 
i Älvängens blå kyrka 11.00.
Lovsångsbandet medverkar! 

Andreas Pervik predikar.
Efter gudstjänsten serveras Kyrklunch och 

vi får samtala om blå kyrkans framtid!
Kom och var med! 

Starrkärrs kyrka 
Söndagen den 29 mars

Mässa kl. 11.00
Kyrkokören medverkar
Präst: Per Abrahamsson

Kilanda kyrka 
Söndagen den 29 mars

Mässa kl. 9.30
Kyrkokören medverkar
Präst: Mikael Nordblom

ALLSÅNGSKVÄLL
med 

Spelmanslaget

KAFFERAST
Musikkryzz 

Underhållning ~  Dans

Lördagen den 18 april kl 19
i Skepplanda Bygdegård

Entré inkl. kaffe i pausen: 120 kr

Biljettförsäljning 
tel 0303-337030 eller 337522

Minnesord

Stig Holmberg
Min kompis och vän 

sedan 1950-talet är 
borta, nästan som 

en broder. 
Vi sörjer med hustru, 

broder, son med familj och 
alla vänner. 

Jag vet hur det är, förlo-
rade en son som skulle ha 
varit 30 år nu. Det här kunde 
inte framföras i försam-
lingshemmet, där var många 
talare och vi var alla överras-
kade av att Stig Holmberg 
hade så många vänner. Irsta 
kyrka var full denna mars-
fredag.

Vi må gå tillbaka till 
1940-talet. Alla hade inte råd 
till läroverk och högskolor. 
Olika arbeten och yrkesut-
bildningar fanns för de begå-
vade. Med olika arbeten och 
sparsamt leverne lyckades 
Stig finansiera sin el-utbild-
ning i Sala. Med denna som 
grund blev han omedelbart 
antagen till lärlingskolan 
på Västerås Kraftverk. Han 
slapp sålunda den provtid 
vi andra genomled inför 
antagandet till den fyraåriga 
kontraktbundna yrkesskolan 
för driftpersonal hos Vat-
tenfall. Eftersom Porjus 
och Västerås saknade större 
elverkstäder sändes elever 
till Trollhätte Kraftverks 
verkstäder för att senare bli 
aspiranter och tjänstemän.

Vi båda ”Stigar” hamnade 
på samma provavdelning, 
själv gjorde jag mitt andra 
år och våra uppgifter var att 
koppla upp och ner motorer 
och transformatorer för 
tester och belastningsprov.

Vi kom att bli ett skapligt 
lag, bra chefer, men våra 
vägar skildes för att senare 
sammanstråla igen. Som 
aspirant sändes Stig till Kil-
forsen som var under bygg-
nad. Stigs militärtjänst som 
MC-ordonans lade grunden 
till motorcrosstävlandet som 
nu tog hans mesta fritid och 
all semester, den lilla vi hade.

Så arbetade vi ihop i 
ångkraftverkets turbinhall 
och på Finnslättens sekun-

därstation där Stig blev 
min chef. Eftersom de kol-
lektivanställda hade ackord 
förhandlade Stig fram beting 
för oss tjänstemän. Vid Stigs 
frånvaro på grund av motor-
crosstävlingar avstannade 
större arbeten på Finnslätten 
och hans Ford 47:a hade ett 
ställ där bak för AJS:n som 
höll 29 hästkrafter. 

Stig var balanskonstnär 
och tog hem allt på leriga 
banor. Många olyckor hände 
i denna sport och Stigs devis 
var: ”Dö ung och bli ett 
vackert lik”. Jag är glad att 
jag kunde ta mig till Heby 
crossbana där Stig gjorde 
som varar. I andra hietet 
ledde Stig men tändstiftet 
hoppade ur. Han kom i mål 
mycket arg på sin mekaniker 
som inte dragit fast stiftet.

Med beting slet vi ont och 
hjälpte de andra som inte 
hann med. Vi sprang som 
apor uppe i reglarna och 
bytte isolatorer, så det kunde 
bli halva veckor ledigt. 
Detta föranledde kraftverks-
direktören att ringa upp 
vår driftverkmästare och 
fråga huru personal kunde 
åka omkring på arbetstid. 
Stig var ju redan känd och 
tävlade utomlands från och 
till. Svaret blev att de hade 
beting.

När Stig och Gunilla gifte 
sig var vi, min dåvarande 
hustru och jag, med som 
vittnen i Trollhättan i all 
enkelhet.

Vi förblev vänner och för-
trogna under alla åren och 
en tröst i saknaden av Stig är 
att vi hann med att återse det 
igenbommade ångkraftver-
ket båtmuseet och båtham-
nen i Västerås.

Jag märkte att Stig försva-
gats men kampviljan fanns 
kvar.

Vi, de närmaste och alla 
vänner, fann en sann vän 
som av livet fostrats till en 
opolerad och uppriktig med-
människa.

Stig Kihlström 
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        S:t Peders kyrka 
Söndagen den 29 mars  

kl. 17:00 
Tomasmässa 

En annorlunda nattvardsgudstjänst 
med tillfälle att gå runt till olika  

bönestationer med ljuständning, 
personlig förbön etc. Möjlighet att 
gå till samtal eller bikt i sakristian 
före gudstjänsten från kl.16:00. 

Km Magnus Skredsvik  
Alla välkomna! 

Gemenskapsträff 
I Hålanda församlingshem 

Onsdag den 1 april 
Kl 10.30-12-30 

Välkomna! 

Söndagen den 29 mars 
firas för första gången en 
Tomasmässa i S:t Peders 
kyrka. Detta är en annor-
lunda nattvardsgudstjänst, 
som har utvecklats i den 
lutherska Finska kyrkan, 
men med influenser både 
från den Katolska kyrkan 
och från den Ortodoxa 
kyrkan. 

Mässan har fått sitt 
namn av Jesu lärjunge 
Tomas. Evangelierna 
berättar att Tomas till en 
början hade svårt att tro 
de andra lärjungarna när 
de sade att Jesus hade upp-
stått. Tomas sade: ”Om 
jag inte får se spikhålen 
och sticka handen i hans 
sida, tror jag det inte” (Joh. 
20:25). Denna önskan blev 
uppfylld då Jesus, en vecka 
senare, visade sig på nytt. 
Då fick Tomas verkligen se 
och röra vid Jesu sår. 

Mot bakgrund av detta 
har Tomasmässan en själa-
vårdande inriktning. Här 
får tvivlaren och den över-
tygade tillsammans hämta 
styrka i bönen, Guds Ord 
och nattvarden. 

I gudstjänsten försöker 
man även tillgodose Tomas 
önskan att vilja ”se och 
röra”. Gudstjänsten talar 
inte bara till vårt intellekt, 
utan till alla sinnen.

Detta sker inte minst 
genom att det ges tillfälle 
att be på olika sätt. Den 
som vill får gå runt till 
olika stationer i kyrkolo-
kalen. Vid det olika statio-
nerna kan man bl.a. tända 
ljus, skriva bönelappar, få 
personlig förbön och bli 
smord med olja (enligt 
Jakob 5:14). Innan guds-
tjänsten börjar ges även 
tillfälle till bikt i sakristian.

Km Magnus Skredsvik

Tomasmässa i S:t Peders kyrka

”Så älskade Gud värl-
den att han gav den sin 
ende son, för att de som 

tror på honom inte skall 
gå under utan ha evigt liv.” 
Joh.3:16

Vi går nu in i passionsti-
den, som är den sista delen 
av fastan. Påsken närmar sig.

Förra söndagens texter 
berättade om hur ängeln 
Gabriel sändes till Maria i 
Nasaret med beskedet att 
hon skulle föda världens 
frälsare. Ängeln betonade 
att barnet skulle heta Jesus, 
vilket betyder just ”räddare”, 
”befriare”.

Så blev Jesus människa 
bland oss, och delade vårt 
liv på olika plan. Fastän han 
var oskyldig led han frivil-
ligt döden för dig och mig, 
upphängd på ett kors med en 
förbrytare på varje sida. Han 
gjorde detta för att befria oss 
från det ondas makt. Han 
tog på sig mänsklighetens 
synder och dog för dem.

Jesus Kristus är genom 
sitt liv, sin död och sin upp-
ståndelse vår försonare och 
frälsare. Förlåtelsens väg står 

öppen för varje människa.
När vi läser Bibeln förstår 

vi att Gud betraktar oss som 
fria individer. Det står oss 
alltså fritt att vända oss bort 
från Gud, om vi så önskar. 
Guds makt utövas inte med 
tvång, även om vi ibland 
önskar att han kunde vara 
lite tydligare. Guds ord visar 
genom otaliga exempel att 
meningen med våra liv går 
förlorad, då vi vänder oss 
bort från honom – ja, vi går 
faktiskt själva förlorade. 

Men vi inbjuds alla att 
ta emot den kärlek, som 
strömmar oupphörligt från 
Bibelns blad. Till den kan vi 
sätta vår tillit och vårt hopp 
om framtid och himmelsk 
gemenskap utan slut.

”Lilla Bibeln” kallas den 
bibelvers, som citeras ovan. 
Det är den glada berättelsen 
om Jesus Kristus i koncen-
trat. Bibeln känns övermäk-
tig att slå upp – använd och 
memorera den ”lilla”. Gud 
välsigne dig.

AnneMarie Svenninghed
Pastor i Älvängens och Gun-
torps missionsförsamlingar

Betraktelse

Den sista delen av fastan

Vårutställning i Surte
På torsdags öppnar årets 
Vårutställning på Glas-
bruksmuseet i Surte. Elever 
som läser bild- och form på 
Ale gymnasium bidrar med 
vackra verk. Olika tekniker 
finns representerade på 

utställningen, som invigs 
av förvaltningschef Marga-
retha Wåhlin. Senare på 
kvällen blir det musikunder-
hållning med Ann-Kristin 
Hedmark.

���

Simon Nyberg är en av de gymnasieelever som ställer ut på 
Glasbruksmuseet.

På torsdag invigs årets Vårutställning på Glasbruksmuseet i 
Surte, som producerats av elever från Ale gymnasium.


