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

Förmiddagscafé 
den 26 november kl 10.00 

Gäst på cafét är dragspelande Lasse 
från Sollebrunn.

Starrkärrs församlingshem

Kilanda kyrka 

Starrkärrs kyrka
11.00 Mässa 

Nols kyrkaNols kyrka 
17.00 Familjegudstjänst17.00 Familjegudstjänst 

Vi bjuder på kvällsmatVi bjuder på kvällsmat
Präst: Mikael NordblomPräst: Mikael Nordblom

Ekumenisk gudstjänstEkumenisk gudstjänst
i Älvängens Missionskyrka 11.00i Älvängens Missionskyrka 11.00 

Körsång SöndagsskolaKörsång Söndagsskola
Predikan: Ann-Marie SvenninghedPredikan: Ann-Marie Svenninghed 

och Andreas Pervikoch Andreas Pervik
KyrkkaffeKyrkkaffe

Starrkärrs kyrkaStarrkärrs kyrka
11.00 Mässa11.00 Mässa

Kilanda kyrkaKilanda kyrka

1:a Advent
1:a Advent

Söndagen den 29 november

Söndagen den 29 november

Trött?
Kom och få kraft i novembermörkret!Kom och få kraft i novembermörkret!

FörbönsgudstjänstFörbönsgudstjänst
i Älvängens blåblå kyrka

Lördag 28 november 18.00Lördag 28 november 18.00
Bön, lovsång, meditation,Bön, lovsång, meditation, 

ljuständning m.m.ljuständning m.m.

Präst: Andreas PervikPräst: Andreas Pervik
Musiker: Sofia OltéusMusiker: Sofi a Oltéus

Om du jämför Kungliga 
slottet i Stockholm med 
kungliga slottet i Oslo så 

kommer du att kunna rada upp 

massor med likheter. Om du å 
andra sidan jämför t ex den lilla 
kyrkan här i Nol med Sankt Pe-
terskyrkan i Rom (där det väl ryms 

så där ett hundratal Nolkyrkor!) så 
finns det väl inte så många likhe-
ter. Och ändå påstår jag: Likheter-
na mellan Nols kyrka och Sankt 
Peterskyrkan är oändligt mycket 
större än likheterna mellan de 
kungliga slotten i de nordiska hu-
vudstäderna! I det senare fallet rör 
det sig om två helt självständiga 

folk, två helt självständiga stater, 
två helt självständiga statsöverhu-
vuden, Harald V och Carl XVI 
Gustaf. Nationalstaterna är helt 
suveräna och ingen annan stat får 
lägga sig i styrelseform, ekonomi, 
lagar osv. Så är det med alla stater 
på jorden. Suveränitet är national-
staternas heligaste ord. 

Men Nolkyrkan och Sankt 
Peterskyrkan har ett enda gemen-
samt överhuvud: Jesus Kristus. 
Det som berör den ena kyrkan 
berör också den andra. Kristi 
kyrka är enbart en och har en enda 
herre och kung. Och folket är ett 
enda folk, Guds folk. Massa olika 
språk, massa olika människor, 
som lever i de mest skiftande 
sammanhang, men ändå har de 
det väsentligaste gemensamt: sin 
Herre och Kung. (Även om en del 
idag vill göra Svenska Kyrkan till 
en isolerad ”nationalstat” som skall 
gå sin egen väg!)

Tänk, Fösta Advent firas jorden 
runt! När människor i Sverige går 
till kyrkan och sjunger ”Hosianna, 
välsignad vare han som kommer i 
Herrens namn”, då sjunger etio-
piska kristna till samme Herre i 
Etiopien, inuiterna på Grönland 
om samme Jesus i sina kyrkor och 
den underjordiska kristna kyrkan i 
Nordkorea sjunger sina sånger till 
samme Kung! DET är häftigt!

Någon har sagt: varje kyrko-
byggnad är en ambassad för ett 
annat slags rike. Pontius Pilatus, 
han som dömde Jesus till döden, 
fick höra Jesus säga: ”Mitt rike är 
inte av denna världen. Mitt rike är 
av ett annat slag”. Det riket finns, 
tack vare Jesus, över hela vår jord 
nu. Varje kyrkobyggnad – vare sig 
den är en hydda i Kongo, en käl-
larlokal bland de fattigaste i New 
Orleans slum, den gigantiska, 
gotiska katedralen i Köln, en fall-
färdig kyrka någonstans i Sibirien, 

ett klosterkapell på en liten ö i 
Egeiska havet eller t ex Kilanda 
kyrka hos oss – varenda en av dessa 
byggnader är ”En ambassad för 
Ett Annat Rike”, nämligen Guds 
Rike. 

Så sjung med stolthet (efter-
som också du är inbjuden!) dina 
Adventssånger i år, och vet: När 
du går in genom ”din” kyrkport 
så har du mer gemensamt med 
afrikaner, sudaneser och australier 
som går genom ”sin” kyrkport än 
du har med svensken som tror att 
Sverige är till för svenskarna och 
Norge för norrmännen. Vi tillhör 
nämligen samma Rike, och den 
världsvida Kyrkan har en enda 
Herre och Kung, Jesus Kristus. 
Det smäller högre än att vara vare 
sig Carl XVI Gustafs eller Harald 
V:s undersåtar, eller hur?

Mikael Nordblom,
Komminister i Nol

Betraktelse
Ambassad för ett annat rike

NÖDINGE FÖRSAMLINGSBLAD
- varannan vecka i Alekuriren

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

Församlingskväll Nödinge församlingshem 
den 26 november kl. 19-21.00 ”Miljökaoset” – Vad kan vi göra som 
kyrka och som enskilda individer? Christina Bernérus - 
Miljösamordnare i Göteborgs stift. Fika och fri entré. Välkomna!

Onsdagsträff i Nödinge kyrka kl 13.00
25 november Resa till Polen - Renny Olausson
2 december ”Lokala förmågor”
9 december Advents och Julsånger - Anna Holl Larsson, julfi ka

Måndagsträff i Surte församlingshem kl 14.00
den 7 november Advent och Julsånger - Vladimir Masko, julfi ka

2:a Advent i Nödinge kyrka, Adventskonsert kl 17.00
den 6 december Nya Motett ensemblen sjunger engelska Carols, 
gamla och nyare adventssånger. Dirigent Peter Corneliusson.

Julfest för stora och små den 10 december 
Surte kyrka och församlingshem kl. 17.00
Nödinge kyrka och församlingshem kl. 17.00
Vi börjar i kyrkan, fortsätter i församlingshemmet med fi ka, dans 
kring granen och tomten delar ut klappar till alla barn. Välkomna!

Välkommen på gudstjänst
Onsdagen den 25 november
18.00 Nödinge kyrka Mässa H Hultén

Torsdagen den 26 november
18.00 Surte kyrka TaizeMässa R Bäck

29 november 1:a Advent
11.00 Nödinge kyrka Gudstjänst H Hultén Anna Blue ’n Joy, Real 
Groove, barnkörerna
11.00 Surte kyrka Gudstjänst R Bäck, kyrkkaffe
15.00 Bohus servicehus Gudstjänst R Bäck

Onsdagen den 2 december
11.00 Fridhem Gudstjänst
18.00 Nödinge kyrka Mässa H Hultén

6 december 2:a Advent
11.00 Surte kyrka Mässa R Bäck
15.00 Bohus servicehus Mässa R Bäck
17.00 Nödinge kyrka Gudstjänst R Bäck

Tisdagen den 8 december
14.00 Nödinge servicehus Gudstjänst H Hultén

Onsdagen den 9 december
11.00 Trollevik Gudstjänst
18.00 Nödinge kyrka Mässa Välkomna!

Kaffe och 
gemenskap


