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Födelsedagsfest Nödinge församlingshem 
den 30 juni kl. 13.00 Vi välkomnar dig med en vän som fyllt 80, 85, 
90, 95 och uppåt under första halvåret. 
Anmälan till Elise Friman: 0707-69 00 16

Utfl ykt
Torsdagen den 9 juli Handikappsvänlig utfl ykt till 
Trädgårdsföreningen. För mer information och anmälan ring
 Elise Friman: 0707-69 00 16 Välkommen!

”English evening” Nödinge kyrka
den 5 juli kl. 18.00 Karin Fjellander sjunger sånger av Henry Purcell 
(1659-1695) till 350-årsjubileum. Vladimir Masko - Piano.

”Afton med ryska romanser”
Surte kyrka den 19 juli kl. 18.00 Negar Zarassi sjunger romanser ur 
Sergej Rachmaninov (1873-1943). Vladimir Masko - Piano.

ALPHA
– En chans att utforska meningen med livet 
Söker du svar på dina frågor? 
En Alpha-kurs ger dig möjlighet att diskutera och utforska grunderna 
i den kristna tron. Under 10 tillfällen träffar du andra nyfi kna i en 
avspänd miljö där inga frågor är för svåra... eller för lätta.
Startar i Nödinge den 21 september och i Surte den 15 september. 
För mer info och anmälan ring: Harry H. 070-765 78 35, 
Reine B. 073-981 49 05, Göran A. 070-69 27 16. 
Följ med på en upptäcktsresa!

Nödinge församling önskar alla en trevlig sommar!

Välkommen på gudstjänst
28 juni 3:e söndagen ef. Tref.
11.00 Nödinge kyrka Mässa R Bäck
15.00 Bohus Servicehus R Bäck
18.00 Surte kyrka Friluftsgudstjänst R Bäck

5 juli 4:e söndagen ef. Tref.
11.00 Ekumenisk gudstjänst i Bohus Pingstkyrka
18.00 Nödinge kyrka Musikgudstjänst 
R Bäck

12 juli Apostdagen
11.00 Surte kyrka Ekumenisk Guds-
tjänst R Bäck
15.00 Bohus Servicehus Mässa R Bäck

Välkomna!

Länge hade Ull-rik 
sneglat mot det gröna 
gräset med de lila 

blommorna en bit bortanför 
hagen. En dag, utan att han 
visste riktigt hur det gick 
till, var han utanför inhägna-
den. En liten öppning i sta-
ketet, precis lagom för Ull-
riks lilla kropp, gjorde att 
han helt plötsligt stod och 
tuggade av det saftiga gräset. 
Vilken härlig känsla att få 
äta i fred utan att behöva 
trängas med de andra. Och 
vilken mat! De här blom-
morna var verkligen goda, 
mums! När det närmade sig 
kvällen kom herden för att 
se till sina får, precis som 
han gjorde varje kväll. Det 
tog inte lång tid förrän han 
upptäckte att Ull-rik sakna-
des. Oroligt såg han sig om-

kring och började leta. Men 
fastän han ropade och letade 
hela natten var och förblev 
Ull-rik borta. Det var en 
sorgsen fåraherde som stod 
vid hagen nästa morgon. 
Visst var han glad åt sina 
nittionio får, men han kunde 
inte låta bli att tänka på Ull-
rik, hans förlorade får. 

Därför blev hans glädje 
desto större när han senare 
på dagen hittade Ull-rik. 
Svagt bräkande stod Ull-
rik intrasslad i taggbuskar 
utan möjlighet att ta sig 
loss. Ullen var tovig och ena 
benet skadat men han var 
vid liv. Herdens glädje visste 
inga gränser, alla som kom 
i hans väg fick höra att han 
hittat sitt förlorade får! 

Visst känner vi igen his-
torien? Även om inte Jesus 

berättar den så detaljerat så 
är poängen densamma. (Luk 
15:1-7)

Jesus, som kallar sig själv 
för ”den gode herden” har 
kommit för att uppsöka det 
som var förlorat och rädda 
det. Han känner oss var 
och en vid namn och söker 
efter oss för att föra oss in i 
gemenskap med Gud, där vi 
hör hemma. När vi vänder 
oss till honom, oavsett hur 
vi har trasslat till det, möter 
han oss med öppen famn. 

Och när vi låter oss 
omslutas av den famnen blir 
det jubel och glädje, både i 
den himmelska världen och i 
våra hjärtan!

Marie Nordvall
Pastor i Smyrnakyrkan, Älvängen

Förlorad och återfunnen
Betraktelse

Våra cafeterior har stängt 
för sommaren, så vad är då 
efterlängtat? Jo, en sommar-
resa! Den 10 juni 2009 fyllde 
vi upp Vasifs gula buss och 
drog iväg mot okänt mål.

Resan bar söderut och i 
Ulricehamn tog vi upp den 
guide som skulle ledsaga oss 
till ”Gården runt sjön”.

Vi åkte först till Kon-
kordiahuset där vi möttes 
av Anna-Lena Hultman, 
föreståndare och lärare på 
Emigrant-släktforsknings-
centret i Hössna. Det var 
mycket intressant, det hon 
visade och berättade för oss. 
Det lockar säkert en del, när 
höstmörkret börjar falla, att 
söka efter sina egna rötter.

Efter kaffe med smörgås 
och hembakad kaka fort-
satte vi vår resa. Bussen gick 
nu på slingriga ridvägar, 
trångt men vår chaufför 
var skicklig. Bland annat så 
åkte vi på en ås som kall-
lades ”Getaryggen”, en smal 
remsa där bussen skulle gå. 
Många ”naturvårdare” såg vi 
längs vägen. En tacka med 
tre lamm, två katter och en 

trana fick fart på benen när 
vi kom.

Torpa Stenhus såg vi 
genom grönskande träd vid 
sjön Åsundens glittrande 
vatten. Underbart vackert! 
Vi gick in i stenhuset under 
guidens ledning. Torpa är 
byggt på 1400-talet och 
tillbyggt på 1500-talet. Det 
är stamgods för familjen 
Stenbock och är fortfarande 
i ättens ägo, även om den 
nuvarande ägaren, Pehr 
Zethelius, inte har namnet. 
Den mest kända är den unga 
Katarina Stenbock, som vid 
17 års ålder blev gift med 
den åldrade Gustav Wasa år 
1552.

Huset har en brokig his-
toria, saknar inte ens ”den 
grå damen”. Man säger att 
en slottsherre lät mura in sin 
dotter i en nisch i huset, hon 
hade blivit kär i en underly-
dande pojke.

Det största utrymmet i 
den nedre våningen hade 
kyrkan. Våningarna var i 
övrigt matsalar, ekonomi 
och bostadsutrymme. Den 
vackraste matsalen var 

Kungssalen. Den var vackert 
målad av aska i tak, fönster-
smygar och dörröppningar. 
Vid stora middagar kunde 
man ha 60 rätter att äta. 
Man dukade med sex dukar, 
varefter man åt dukades det 
nytt. För att få plats i magen 
med mer mat använde man 
en fjäder som man kittlade 
sig i halsen med.

Två utställningar, en med 
konstglas och en med hant-
verk från orten. Lunchen 
intogs på Torpa Café. Bety-
get blev delikat.

Resan fortsatte och 
guiden bjöd oss på fortsatt 
information om Birgit 
Sparre och de olika går-
darna runt sjön. Efter det att 
guiden lämnat oss i Ulrice-
hamn åkte vi till Dalsjöfors 
för att se om det fanns något 
intressant. En del handlade, 
några ville bara ha kaffe eller 
lite luft.

En härlig skara människor 
kom åter till Ale och hem vid 
18-tiden den 10 juni 2009.

Monica

Sommarresa med PRO Ale Norra

Katumbas vänner har haft 
årsmöte i S:t Peders försam-
lingshem, Lödöse, där ett 
40-tal medlemmar deltog. 
Katumbas vänner är en vän-
förening som vill förbättra 
livsvillkoren för handikap-
pade barn och ungdomar i 
Tanzania.

Under 2008 fanns 110 
internatelever på Katumba, 
en grundskola på låg- och 
mellanstadiet. En sovsal för 

45 pojkar har totalrenove-
rats. 10 ungdomar har fått 
en ettårig yrkesutbildning 
i Mbeya samt nödvändiga 
arbetsverktyg.

Barnrullstolar har skickats 
till Tanzania eftersom de 
inte tillverkar rullstolar i 
landet.

Styrelsen för 2009: Ord-
förande: Barbro Jörtoft. 
Vice ordförande: Elisabeth 
Hillby. 2:e vice ordförande: 

Anita Hammar. Kassör: 
Birgit Johnson. Sekrete-
rare: Sofia Berggren. Vice 
sekreterare: Ingegerd Kal-
lioniemi. Ordinarie ledamö-
ter: Erland Hillby, Yvonne 
Jonsson, Birgit Sköldén. 
Ersättare: LisBeth Forsgård, 
Mary Johnson, Barbro Kidö.

Barbro Jörtoft
Ordförande

Årsmöte hos Katumbas vänner

BLI MÅNADSGIVARE 
TILL RÖDA KORSET.

Ring 020 -
213 213


