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S:t Peders församling
Söndagen den 27 september kl. 17:00 

blir det ännu ett 

”Annorlunda möte”
i S:t Peders kyrka. 

Chefredaktör på tidningen Dagen, 
Elisabeth Sandlund berättar om sitt 

”Annorlunda möte med Gud”. 
Övriga medverkande: 

Dragspelsorkestern
Allsångsledare: Birgitta Persson 

Projektkören
Körledare: Ingela Ekström 

Orgel: Karin Nielsen
Präst: Magnus Skredsvik

Ale-Skövde och Tunge 
församlingar

Pilgrimsvandring
lördagen den 26/9 mellan Ale-Skövde 

kyrka och Tunge kyrka. 
Vi börjar kl. 14:00 från Ale-Skövde 

kyrka och avslutar med att fira helg-
målsbön i Tunge kyrka kl. 18:00.
Ta med eget fika. Ingen anmälan 

behövs men har ni frågor så hör av er 
till Lennart Bengtsson (0735-117978) 

eller Magnus Skredsvik (0704-386938). 
Vi ordnar med skjuts från Tunge efter 

gudstjänsten. 

Alla välkomna!
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Älvängens blå kyrka!Älvängens blå kyrka!
På grund av mögelsanering är kyrkan stängd från och med 21 september.

Öppna förskolan
 Måndag och torsdag 9.00-12.00 fr.o.m
 28 september i Älvängens missionskyrka

Gudstjänster
Söndagen den 27 september
 Gudstjänst i Starrkärrs kyrka kl. 11.00.

Söndagen den 4 oktober
 Mässa i Älvängens missionskyrka kl. 17.00

Söndagen den 11 oktober
 Gospelgudstjänst med bibelutdelning
 i Älvängens missionskyrka kl. 17.00

För mer information ring:
Församlingsexpeditionen

(mån-fre 9.00-12.00)
0303-444 000

www.mittiale.se

All verksamhet och personal är flyttade
till andra lokaler i eller kring Älvängen.

Alla gruppdeltagare kommer att få 
personligt brev om vad som gäller just för dem.

Älvängens missionskyrka 
har adress 

Gamla vägen 1
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Förmiddagscafé 
i Kilanda församlingshem torsdag 

24 september kl. 10.00-12.00

Romantik på 1800-talet
Lycka och lidande

Ragnar Löwenmark sjunger 
och kåserar för oss. 

Accompanjerar gör Bertil Langegård

Starrkärrs kyrka
Musikgudstjänst

söndag 27 september kl. 18.00

– En aning av evighet –
Körsånger och dikter av och 

med Atle Burman
Medverkande:

Kammarkören VocAle, Kyrkokören och 
Magnoliakören under ledning av 

församlingens kyrkomusiker samt gäst-
dirigent Gunilla Wallenström och poeten 
Atle Burman som läser sina egna dikter.

Välkommen!

Det var en gång två tvillingar som befrukta-
des i samma livmoder. Veckorna gick och 
tvillingarna blev större. När deras medve-

tande växte skrattade de av glädje. 
– Är det inte underbart att vara befruktad? Är 

det inte underbart att leva? sa de till varandra.
Tillsammans utforskade sin värld. När de fann 

navelsträngen från sin mor som gav dem livet, 
sjöng de av glädje. 

– Vad stor vår mors kärlek är som delar sitt eget 

liv med oss!
Veckor blev till månader och de lade märke till 

hur mycket de förändrades. 
– Vad innebär det att vi förändras? frågade den 

ene. 
– Det betyder att vistelsen i den här världen har 

ett slut, svarade den andre. 
– Men jag vill inte bort härifrån sa den ene. Jag 

vill stanna här – alltid.
– Vi har inget val, sa den andre. 
– Tror du att det finns ett liv efter födseln?
– Hur skulle det kunna finnas det? svarade den 

ene. Vi har ju fått varsin navelsträng och livet vore 
omöjligt utan den. Förresten så har vi sett bevis 
på att andra varit här före oss – men ingen har 
kommit tillbaka och berättat för oss om något liv 
efter födelsen. Detta måste vara slutet.

Så fylldes de sista dagarna i livmodern av 
djupa frågor och stor fruktan. Slutligen kom 
födelseögonblicket. När tvillingarna hade lämnat 
livmodern öppnade de sina ögon och grät av 
glädje. Det de såg överträffade de allra vackraste 
drömmar!

”Tror du att det finns ett liv efter födseln?”, det 
var rubriken på ovanstående berättelse som jag 
läste i en tidning för några år sen. Och vi alla som 

läser den kan svara JA, det finns ett liv efter födel-
sen, för jag lever det!

Svårare blir det med frågan om det finns ett liv 
efter döden. Jesus utmanar oss att tro. Inte en tro 
tagen ur tomma luften, utan en tro på Jesus, att det 
han sa var sant.

”Har jag inte sagt dig att om du tror, skall du 
få se Guds härlighet?” Med dessa ord möter han 
Maria när hennes älskade bror har dött. Och Jesus 
gör det till synes omöjliga; han kallar ut Lasarus ur 
graven, livs levande, trots att det var fyra dagar sen 
han gav upp andan (Joh 11). För ett antal år sen, på 
en plats inte långt från Jerusalem, bland människor 
av kött och blod, bevisar Jesus genom det han 
gjorde, att han talar sanning. 

Så älskade Gud världen 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). Det var Guds 
löfte då. Det är Guds löfte idag. 

Genom Jesus försoning på korset finns det ett 
liv efter döden. Ett liv som överträffar allt vi drömt 
om. Vänd dig till Jesus och du skall finna att det 
är sant! 

Marie Nordvall
Pastor i Smyrnakyrkan

Betraktelse

"Tror du att det finns ett liv efter döden?"
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Du är välkommen till din distriktskyrka 
söndagen den 11 oktober. 

Där får ni en bibel med enkla texter 
och härliga bilder. Barnets dop är 

början på ett liv tillsammans med Gud. 
I bibeln får ni tillsammans i familjen 

veta mer om vem Gud är 
och vad han vill.

ÄlvängensÄlvängens 
missionskyrkamissionskyrka

(Gamla vägen 1)
Gospelgudstjänst kl. 17.00

med bibelutdelning
Kyrkfi ka

Starrkärrs kyrka
Familjemässa kl. 11.00

Flickkören och 
Unga musikanter och kyrkfi ka

Nols kyrka
Familjemässa kl. 17.00

Därefter enkelt kvällsmål
samt Distriktsråd,

där du är välkommen att ge 
synpunkter på verksamheten i Nol

Anmälan görs senast 2 oktober
 till församlingsexp.
månd-fred 9.00-12.00 

på telefon 0303-444 000

E-post: 
starrkarr.pastorat@svenskakyrkan.se
(uppge båda föräldrarnas och barnets 

namn och vilken kyrka)

Fyller ditt barn
3 år under 2009?3 år under 2009?

söndagen den 11 oktober
DDu är välkommen till din distriktskyrka 

söndagen den 11 oktober

SPF Alebygden inledde höst-
säsongen med att ortsombu-
den i Ryd, Sannum och Rished 
bjöd in till månadsträff i Starr-
kärrs bygdegård. Omkring 110 
av föreningens 512 medlemmar 
hörsammade inbjudan. Det blev 
trångt, men trivsamt. 

En bidragande orsak var tru-
baduren Christer Kernell, 
som presenterade ett omväxlan-
de och medryckande program. 

För den allvarligare delen 
svarade en representant för för-
eningen SeniorNet i Kung-

älv. Det är en organisation som 
riktar sig till +55 som vill lära 
sig hantera datorn och även få 
möjlighet att få hjälp med fel.

Höstens cirklar presente-
rades. Kursen i vinkunskap 
kommer troligen att fördubblas 
om intresse finns. Under rubri-
ken ”Smarta ting” kommer man 
att diskutera handikapphjälp-
medel. På programmet finns 
dessutom Hjärt- och lungrädd-
ning, Trafikkunskap, Vardagsju-
ridik, Aktuellt och Bokcirkel.

Resan till Vara konserthus är 

nästan fulltecknad. En resa till 
Ullared planeras. 

Varje måndag går ett gäng 
stavgång på Dammekärr och på 
fredagar arrangeras kulturvand-
ringar.

Den 25 november anordnas 
Hälsoforum i Bohus, där senio-
rerna får information om aktu-
ella hälsofrågor.

Nästa SPF-träff äger rum i 
Surte församlingshem den 14 
oktober.

Lennart Mattsson

Lyckad SPF-träff i Starrkärr 


