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För mer information ring:

Församlingsexpeditionen

(mån-fre 9.00-12.00)

0303-444 000

www.mittiale.se

Följande grupper
Miniorer, Juniorer, Konfi rmander, Söndagsskolan
Ungdomsgrupp, Kyrkokör, Gospelkör och Fredagsträffen

flyttar tillbaka vecka 47
 (dvs från måndag 16/11 och framåt)

Öppna förskolan 
flyttar tillbaka vecka 48

 (dvs från måndag 23/11)

Första gudstjänsten
 Mässa 22 nov. kl.11.00

Alla nödvändiga prover är tagna! 
Under oktober månad har en extern konsultfirma tagit olika typer 
av prover, och upptäckt att mögelangrepp förekommit i Blå kyrkan, 
men endast i baracken. 

Baracken är nu stängd, men de lokaler som vi huvudsakligen har 
haft vår verksamhet i är inte berörda.

www.mittiale.se 
0303-444 000

Starrkärr-Kilanda församlingStarrkärr-Kilanda församling
Alafors - Kilanda - Nol - Starrkärr - ÄlvängenAlafors - Kilanda - Nol - Starrkärr - Älvängen

Starrkärrs kyrka 
Musikgudstjänst 22 november kl. 18.00
Kör-High-lights av Mozart, Bach, Schubert, 

Fauré m.fl .

Medverkande:
Kammarkören VocAle och instrumentalister 

från Göteborgsoperan.
Dirigent: Sabina Nilsson.
Präst: Andreas Pervik.Fri e
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Älvängens blåblå kyrka
27 november

19.00
Arrangeras av kyrkorna i Älvängen

Gratis

fika

Missionskyrkans 

JULBAZAR
Lördag 21 november kl 10-13Lördag 21 november kl 10-13 
Hantverk • Många olika lotterierHantverk • Många olika lotterier
Kaffeservering • Miniauktion - dragningar kl 11.30Miniauktion - dragningar kl 11.30 
              Andakt • Och mycket annatAndakt

GAMLA VÄGEN 1. ÄLVÄNGEN Tel: 74 61 30

Välkomna
!

Välkomna!

Inte var jag särskilt in-
tresserad av andliga 
frågor när jag som 14-

åring ”gick och läste” som 
de flesta av mina klasskam-
rater. Trots att jag lärde 
mig tio Guds bud med för-
klaringar som ett rinnan-
de vatten (jodå, vi hade en 
präst som gjorde sitt ytters-
ta…) så missade jag ändå 
trons kärna. Men en mening 
fick jag med mig som har 
följt mig av och till sen dess: 
”Livet är en kort och oer-
sättlig nådetid”. 

När jag senare i livet upp-
täckte vem Gud verkligen 
är så fick denna mening nytt 

innehåll för mig. Tyngd-
punkten förflyttades från 
”kort och oersättlig” till 
”nådetid”. 

I kyrkoåret har komman-
de söndag fått namnet dom-
söndagen och bibeltexter-
na handlar om att Jesus ska 
komma tillbaka. När det 
sker är den nuvarande jor-
diska tillvaron till ända. Ett 
rike där endast Guds godhet 
och rättfärdighet råder tar 
sin början. 

Väntan på Jesus åter-
komst har alltid varit aktu-
ell bland kyrkans folk. När 
Jesus lärjunge Petrus för-
söker förklara varför Jesus 

dröjer skriver han: ”Han 
dröjer för er skull, eftersom 
han inte vill att någon skall gå 
förlorad utan att alla skall få 
tid att omvända sig.” (2 Petr 
3:9) 

Fortfarande är det nå-
detid, Gud erbjuder fräls-
ning och evigt liv genom 
Jesus Kristus. Ännu är Guds 
gåva är tillgänglig för dig 
och mig, men en dag blir 
det försent. Även om livets 
tyngdpunkt är ”nådetid” så 
är den både ”kort” och ”oer-
sättlig”!

Marie Nordvall
Pastor i Smyrnakyrkan, Älvängen

PRO Ale Norra bjöd i förra 
veckan in till ”Trivselträff” 
där friskvårdskommittén 
stod som arrangör.

Torsdagen den 5 novem-
ber, den dag då den första 
snön skulle vräka ner över 
Ale. Kom det någon snö? 
Nej, det var regn som van-
ligt! Men varför gnälla över 
regnet, det är bättre att göra 
något som får människor att 
må bra trots allt.

Vi kom till bord som 
dukats med djup tallrik 
och sked, en vacker ros på 
varje bord och ett ”klurigt” 
papper. Vi skulle förvandla 
synonymer till fiskars namn 
och sjöodjur. Hjärngympa 
kallas det visst.

Kvällens program inled-
des med att Gittan Otter 
hälsade oss välkomna. Sedan 
kom räksoppan, och vilken 
soppa! Det var förstås vår 
matmamma Inga-Lill Mår-
tensson som gjort den. Kön 
var lång för att få mer av 
den.

Därefter började vår tru-
badur Christer Ågren att 
sjunga. Han hade ett vis-
program som han kall-

lade ”Sånger från kusten”. 
Många äldre sånger som 
vävdes ihop med berättelser. 
Mycket vackert gitarrspel 
och sång.

Under en paus gjorde vår 
ordförande, Stig Anders-
son, en presentation av en 
eventuellt kommande resa. 
Till ett blommande Hol-
land i april 2010, vad sägs 
om det? Därefter kom Hans 
Hellman och han berättade 
lite nytt från vår kommun.

Efter det att trubaduren 

slutat sitt program vidtog 
lotteriet. Lilly Johannes-
son hade gjort en äggost-
kaka som naturligtvis var 
första pris. Utöver den fanns 
vackra blommor och frukter 
att vinna. Som avslutning 
gick friskvårdskommittén 
upp på scenen och tackade 
för sig och vi tackade för oss 
med en härligt lång applåd.

Snöade det efter mötet? 
Nej, men hade det gjort det 
så vad hade det betytt för 
oss? Ingenting!            Monica

Trivselträff med PRO Ale Norra

Hans Hellman.

Betraktelse

Livet – en kort och oersättlig nådetid


