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Lördagen den 5 septem-
ber startade vår resa med 
Stigenbuss bekväma fordon. 
Vid ratten Joakim och 
Karin som vår guide.

Efter upphämtning av de 
39 deltagarna från Trollhät-
tan i norr till Göteborg i 
söder anträddes den med 
stor spänning motsedda 
resan till de tyska vindi-
strikten. Efter fikapaus på 
Björkängs Vägkrog fortsatte 
färden via Helsingborg-Hel-
singör genom Danmark till 
Rödby för färjeöverfart. På 
färjan gavs det tillfälle för en 
matbit. De tyska korvarna 
lockade många.

Den totalt 60 mil långa 
färden fortsatte sedan till 
Hamburg där vi checkade in 
på Hotel Wilhelm Buch. På 
kvällen var det gemensam 
middag i matsalen.

Efter en stärkande frukost 
fortsatte vi resan genom 
Tyskland med uppehåll för 
lunch. Sedan vidare till Köln 
där vi fick tillfälle att besöka 
den stora Kölnerdomen 
(Tysklands största kyrka), 
som började byggas 1248. 
Byggnationen gick långsamt 
under seklernas lopp och 
först 1880 kunde kyrkan 
invigas. Ett fantastiskt bygg-

nadsverk, som är listat på 
UNESCO:s Världarvslista. 
Trots 14 bombträffar under 
andra världskriget klarade 
sig kyrkan undan allvarliga 
ras.

Från Köln vidare förbi 
Koblenz till vårt resmål 
Rüdesheim am Rhein och 
Hotel Lindenwirt där vi 
skulle bo i tre nätter. Inkvar-
tering och sen middag på 
hotellet.

Efter måndagens frukost 
började dagen med en härlig 
båttur på Rhen från Rüdes-
heim till S:t Goarshausen. 
Vi gled förbi det vackra 
landskapet med vinodlingar, 
små borgar och småstäder. 
Efter båtturen bussresa upp 
till den 132 meter höga 
sägenomspunna Lorelei-
klippan med en fantastisk 
utsikt. Enligt en gammal 
legend satt en älva som hette 
Lorelei uppe på klippan och 
förtrollade de sjöfarande 
på floden med sin stämma 
medan hon kammade sitt 
långa blonda hår med en 
guldkam. När hon sjöng sina 
vackra sånger glömde de 
den starka strömmen och de 
farliga klippreven med följd 
att fartygen förliste och slogs 
i spillror.

På eftermiddagen var det 
dags för den första vinprov-
ningen med tre viner hos 
Peter Olig i Geisenheim. 
Det var en upplevelse att 
åka linbana över vinfälten 
från utsiktsplatsen vid Kaiser 
Wilhelm monumentet.

På tisdagen gjordes en 
heldagsutflykt till Moselda-
len med alla vinodlingarna i 
snörräta rader längs bergs-
sluttningarna. I Bernkastel-
Kues dags för att prova tre 
viner hos vinbonden Alfred 
Port. En vacker och fascine-
rande utflykt.

På onsdagen startade vi 
hemresan och efter några 
uppehåll för lunch och fika 
kom vi fram till Lübeck och 
Hotel Scandic för middag 
och övernattning.

Efter torsdagens frukost 
och shopping i Bordersho-
pen fortsatte vi hemresan 
via Puttgarden- Rödby, 
Helsingör-Helsingborg till 
Björkängs Vägkrog för en 
bit mat. Därefter vidare till 
våra respektive hemorter. En 
fantastiskt trevlig och rolig 
resa hade nått sitt slut.

Stig

PRO Ale Norra på vinresa 
till Rhen-Moseldalen

Utsikt från Loreleiklippan, en av många minnesvärda upplevelser på PRO Ale Norras vinresa 
till Rhen-Moseldalen.

Hur kan man beskri-
va tro? Går den att 
mäta i meter, kilo, 

decibel?
Den grekiska grund-

textens ord för tro i Nya 
Testamentet betyder ”Vara 
övertygad, viss”, ”lita på”. 
Kristen tro är fråga om ett 
absolut förtroende för Gud 
och hans omsorg.

Den här söndagens 
evangelietext handlar om 
den fattiga änkan, som kom 
för att offra i Jerusalems 
tempel. Jesus satt där och 
betraktade människorna, 
som lade ner sina pengar i 
offerkistan.

Medan många kunde 
ge av sitt överflöd, bidrog 
änkan bara med två kop-
parslantar, en minimal 

summa. Men Jesus såg tron 
– och troheten – hos henne 
och rördes i sitt hjärta.

På Jesu tid var senapskor-
net en bild för det minsta 
tänkbara. Jesus säger att 
Guds rike är likt senapsfröet, 
som bonden sår. Ur det lilla 
fröet växer ett stort träd. 
Guds rike börjar i det lilla, 
men breder ut sig allt mer. 
Likadant är det med tron. 
Den kan börja som en aning 
i hjärtat, men växa sig allt 
starkare.

”Jesus Kristus är Herre” 
är troligen den allra första 
kristna trosbekännelsen. 
Någon har sagt att den 
formuleringen ”minimerar 
den kristna tron till ett maxi-
mum”.

Poeten Stig Dagerman 

uttryckte sig: ”Jag saknar 
tro och kan därför aldrig bli 
en lycklig människa, ty en 
lycklig människa ska aldrig 
behöva frukta att hennes liv 
är ett meningslöst irrande 
mot den vissa döden Jag har 
varken ärvt en gud eller en 
fast punkt på jorden”.

Vi behöver en tro.
Vi får tro.
Tron är en gåva från Gud 

– mötet mellan mitt djupa 
gudsbehov (medvetet eller 
omedvetet) och Guds per-
sonliga tilltal. Hos Gud är 
du alltid välkommen.

AnneMarie Svenninghed
Pastor i Älvängens och Gunt-

orps missionsförsamlingar

Betraktelse

Trons kraft

NÖDINGE FÖRSAMLINGSBLAD
- varannan vecka i Alekuriren

Pastorsexpeditionen 031-98 00 12, Redaktionen 0707-69 00 13

Välkomna!

Brukar du sjunga i duschen?
Dela din talang med oss, nystartad kör i Surte.
Lämna vardagsbestyren och sjung en kväll i veckan.
Torsdagar kl. 19.00 i Surte kyrka. För mer info eller frågor 
kontakta: Vladimir 0707-69 00 12, vladimir.masko@svenskakyrkan.se

Musikgudstjänst
18 oktober 17.00 Surte kyrka Kantor Vladimir Masko spelar ”Tavlor på 
en utställning”  Av Modest Mussorgskij 

Församlingskväll
HUR UPPSTOD KONFLIKTEN I MELLANÖSTERN?
Sven Reichmann - Författare & bibellärare
Surte församlingshem 29/10 Kl. 19.00
Fika & fri entré

Onsdag 14 okt 
10.00 Nödinge kyrka 
  Vardagsgudstjänst H Hultén
18.00 Nödinge kyrka Mässa 
  H Hultén 

Torsdag 15 okt
18.00 Surte kyrka TaizeMässa 
  R Bäck

18 okt 19:e sönd ef. Tref.
11.00 Nödinge kyrka Gudstjänst 
  H Hultén 
13.00 Surte kyrka Finsk gudstjänst 
  A Sorvoja
15.00 Bohus Servicehus 
  H Hultén Vova
17.00 Surte kyrka Musikgudstjänst   
  H Hultén 

Tisdag 20 okt
11.00 Trollevik Gudstjänst R Bäck

Onsdag 21 okt
18.00 Nödinge kyrka Mässa 
  H Hultén 

Torsdagen den 22 oktober
18.00 Surte kyrka TaizeMässa 
  R Bäck 

25 okt 20 sönd ef. Tref 
11.00 Surte kyrka Familjegudstjänst 
  R Bäck  Annas Pop-kör
17.00 Nödinge kyrka Mässa R Bäck 

Onsdag 28 okt
18.00 Nödinge kyrka Mässa 
  H Hultin

Torsdag 29 okt
18.00 Surte kyrka TaizeMässa 
  R Bäck Vova

Välkommen på gudstjänst

Kaffe och 
gemenskap
på Alla träffar

Hörselskadades Riksförbund
08-457 55 00, www.hrf.se

Hör du dåligt är
du inte ensam


