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Förmiddagscafé
Torsdag 28 maj kl. 10.00-12.00 

i Starrkärrs församlingshem

Allsång med Sabina Nilsson

PINGST I NOL
Pingstdagen 31 maj 
Högmässa kl. 17.00

Gospel Magic 
med Johan Reftel

Vid kyrkkaffet:
Andens vind över Egypten?! 

Tobias Johannesson berättar om en 
resa till den koptiska kyrkan.

Välkomna!

Starrkärrs kyrka
Musikgudstjänst

Pingstdagen 31 maj 
kl.18.00

Kammarkören VocAle sjunger

KÖRKÖRGOGODISDIS
under ledning av Sabina NilssonSabina Nilsson

Vid pianot: Lisa JohanssonJohansson
Präst: Björn NilssonNilsson

Familjemässa kl.11.00
(31 maj)

Flickkören framför musikalen om
Den barmhärtige samariern

Unga musikanter medverkar också.
Kyrkfi ka

Präst Björn Nilsson

På Norges nationaldag höll 
klubbarna i Göteborgs golf-
distrikt en öppen golfdag. 
Lokaltidningen fanns på plats 

i Nödinge där intresset för ar-
rangemanget visade sig vara 
mycket stort.

– Vi uppskattar besöksan-

talet till cirka 100 personer. 
Bland annat var det en hel 
del ortsbor som inte tidiga-
re besökt golfbanan. En del 
av dem anmälde sig till kom-
mande utbildningar, säger 
Ulf Runmarker belåtet.

– Från klubbens sida 
hoppas vi att detta arrang-
emang kan fortsätta även i 
framtiden. Diskussioner har 
redan förts i klubben om att 
göra en liknande aktivitet i 
mindre skala och mer lokalt, 
tillägger Runmarker.

Instruktörer närvarade för 
att hjälpa nybörjare som be-
sökte ranchen för allra första 
gången. Några fick mersmak 
och ser en framtid inom spor-

ten.
– Golf är jättekul, förklara-

de Shadia, 8 år från Hisings-
Backa.

Vad det gäller Golfkrogen 
Backa Säteri så är det nu be-
stämt med invigningsdatum. 
Restaurangen kommer att 
öppna vecka 33, närmare be-
stämt måndagen den 10 au-
gusti.

– Tanken var att vi skulle 
öppnat restaurangen i mitten 
av juni, men det visade sig vara 
omöjligt att hinna med då 
processen för utskänknings-
tillstånd måste ha sin gång. 
Nu ser vi istället fram emot 
en festlig invigning efter se-
mestern, säger krögaren Jes-
sica Johansson.

Hur förlöper själva bygg-
processen?

– Allting går som planerat 
och nu befinner vi oss i den 
fas där det sker installationer, 
måleri och golvläggning, av-
slutar Ulf Runmarker.

– Många svingade klubban i Nödinge

Öppen golfdag blev en succé

Öppen golfdag på Nödinge Golf-Öppen golfdag på Nödinge Golf-
klubb lockade många besökare.klubb lockade många besökare.

Shadia, 8 år från Hisings-Backa, får några goda råd av 
Daniel Udd från Nödinges elitlag.

Sofie hade med Sofie hade med 
sig egen klubba sig egen klubba 
till golfbanan.till golfbanan.

UTAN GOLFBAG

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Inlines fungerar också 
bra i Ale Arena

Pingst betyder den fem-
tionde och avser den 
femtionde dagen efter 

påsk. Påskhögtiden påminde 
oss om hur Jesus led och dog 
för våra synder, men också att 
han uppstod från de döda till 
skillnad från andra religions-
stiftare. Vår Jesus lever och 
han sitter på Guds högra sida 
och manar gott för oss. Tänk 
att få tillbedja en levande fräl-
sare. Innan Jesus gick in i sin 
getsemanekamp lovade han 
sina lärjungar att han skulle 
bedja fadern att denne skulle 
sända en annan hjälpare som 
alltid skulle vara med dem 
och lära och påminna dem om 
allt vad Jesus hade sagt.

Det är mycket intressant att 
läsa i kapitel 1 och 2 i Apost-
lagärningarna hur noga Lukas 
berättar om Jesus att det var 
bevisat att han levde, han var 
ibland dem under 40 dagar 
och talade med dem om Guds 
rike. Jesus uppmanade dem 
att gå ut och bli hans vittnen, 
men de fick inte gå ut förrän 
de hade blivit beklädda med 
den heliga andes kraft. Han 
sade att Johannes döpte med 

vatten men nu skall ni om få 
dagar bliva döpta i helig ande.
Så läser vi Apg. 2, att när 
sedan pingstdagen var inne 
voro de alla församlade med 
varandra. Då kom plötsligt 
från himmelen ett dån så som 
om en våldsam storm hade 
farit fram och det uppfyll-
de hela huset där de satt. Och 
tungor såsom av eld visade sig 
för dem och fördelade sig och 
satte sig på dem, en på och 
en av dem, och de blevo alla 
uppfyllda av helig ande och 
begynte tala andra tungomål 
efter som anden ingav dem att 
tala. Och nu står det att i Je-
rusalem fanns olika folkslag 
som förvånades över att de 
kunde på sina egna moders-
mål höra talas om Guds väl-
diga gärningar. En del hånade 
lärjungarna och sade att de 
voro fulla av sött vin.

Men då trädde Petrus fram 
och sade att detta är inte alls 
så, utan det som sker är upp-
fyllelsen av vad Gud hade 
lovat genom profeten Joel. 
Så predikade Petrus, fylld av 
den helige andes kraft, så att 
folket frågade vad de skulle 

göra. Då svarade Petrus dem: 
Gör en bättring och låten 
alla döpa eder i Jesu Kristi 
namn till edra synders förlå-
telse, då skolen i så som gåva 
undfå den helige ande. Ty 
eder gäller löftet och edra 
barn jämväl alla de som äro i 
fjärran, så många som herren 
vår Gud kallar. Och tänk 
den dagen ökades försam-
lingen vid pass 3 000 perso-
ner genom de som togo emot 
hans ord och lät döpa sig.

Tänk att Petrus sade att 
den helige andens gåva gäller 
alla och skall Guds verk leva 
vidare så måste vi alla också få 
del av denna underbara kraft. 
När Jesus lovade sina lär-
jungar denna gåva visste han 
att de såväl som vi måste få 
denna utrustning för att stå 
fasta i tron, när vår fiende an-
faller oss. 

Vi beder med sångaren. 
Låt anden falla över oss som 
fordom, när lärjungaskaran 
väntade i bön. Låt samma eld 
från himlen komma åter och 
oss med tro och heligt mod 
bekrön.

Olle Hansson
Filadelfiaförsamlingen, Bohus

Ale Surte Bandyklubbs P96:or hade kul då 
de spelade inlinesbandy i Ale Arena på Kristi 
himmelsfärdsdag. Lagets tränare, Peter 
Adolfsson och Joakim Ahrnberg, kallade sam-
man truppen med kort varsel och fick gensvar 
från tio spelare och två pappor. Om spelar-
na får bestämma så var det inte sista gången. 
Kul tyckte alla.

NÖDINGE. Herrar och damer, ung och gammal.
Mycket folk kom till Nödinge GK förra söndagen 

där det bjöds in till ”Öppen golfdag”.
– Oerhört lyckat, konstaterade Ulf Runmarker, 

vd i Nödinge Golf AB.

Betraktelse


