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Predikoturer
Smyrnaförsamlingen
Tisd 8 dec kl 8-9 ,Bön. 
Torsd 10 dec kl 10-12.30, 
SmyrnaCaféet – Avslutning. 
Kl 15, Luciafest för RPG 
i Missionskyrkan. Kl 19, 
Styrelsemöte. Fred 11 dec 
kl 19, Greenhouse (från åk 
7 och uppåt) – Avslutning. 
Kl 20.30, Effect – Café & 
Öppet hus för ungdomar 
– Avslutnign. Lörd 12 dec 
kl 10-13, Second Hand. 
Sönd 13 dec kl 11, Guds-
tjänst, Bror Lindberg från 
Gideoniterna. Nattvard. 
Församlingsmöte. Kyrk-
kaffe. Tisd 15 dec kl 8-9, 
Bön.

Filadelfi aförsamlingen 
- Bohus Pingstkyrkan
Onsd 9/12 kl 19, Bibelläs-
ning och bön. Sönd 13/12 
kl 11, Julens sånger, Leif 
Karlsson. Onsd 16/12 kl 19, 
Bibelläsning och bön.

Fuxerna kyrka
Sön kl 10, Högmässa, 
Westergaard. Kl 14, Vack-
raste julsångerna på fi nska, 
församlingshemmet. Tis kl 
8.30, Mässa i församlings-
hemmet, Isacson. Ons kl 
18.30, Mässa, Isacson. Fre 
kl 18, Mässa, Kristensson. 
Lör kl 17, Julkonsert i Mis-
sionskyrkan.

Skepplanda Pastorat
Skepplanda sönd 13 dec 
kl 10, Famgtj B Broman, 
Julspel med barn/ungdo-
mar. Hålanda sönd 13 dec  
kl 12, Famgtj B Broman. S:
t Peders sönd 13 dec kl 16, 
Famgtj Wetterling, samt 
luciafi rande i församlings-
hemmet. Med kyrkans 
barngrupper. Kaffeserve-
ring. Ale-Skövde sönd 13 
dec kl 10, Mässa Wetter-
ling. Tunge sönd 13 dec, se 
ovanstående.

Guntorps Missionskyrka
Onsdag 9 dec kl 18.30, 
Scouter i alla åldrar. Lucia-
kväll med övning och hant-
verk i Älvängens Missions-
kyrka. Lördag 12 dec kl 18, 
LUCIAFEST Scouternas 
luciatåg med sång, drama 
och tanke. AnneMarie 
Svenninghed.  Luciakaffe, 
Lotterier och Försäljning 
till förmån för SMU. Lokal  
Älvängens Missionskyrka. 
Onsdag 16 dec kl 18.30, 
SCOUTERNAS JUL-
FEST - HELLO- Africa 
AnneMarie Svenninghed. 

Bibelutdelning till scouter i 
klass 5,. Något gott att äta.

Surte Missionskyrka
Onsd 9/12 kl 15, Onsdags-
träff "Julfest". Kl 18.30, 
Tonår. Sönd 13/12 kl 17, 
Ljusandakt. Kerstin Karls-
son, tonår m.fl . Missionsof-
fer. Kyrkkaffe. Månd 14/12 
kl 19, Musikkåren. Onsd 
16/12 kl 18.30, Tonår.
www.surtemissionskyrka.se

Elimförsamlingen, Ala-
fors
Pingstkyrkan
Tors 17/12 kl 18, Julcafé, 
Ohlins.

Älvängens Missionskyrka
Tisd 8 dec kl 19, Styrelsen. 
Onsd 9 dec kl 19.30, Ung-
domsrådet. Torsd 10 dec kl 
15, RPG i Missionskyrkan. 
Jul- och luciafest med ”Duo 
Lars”. Kl 18.30, Tillsam-
mans i bön. Sönd 13 dec kl 
17, Gudstjänst med SMU:
s julavslutning. Luciatåg. 
AnneMarie Svenninghed. 
Grötfi ka. Torsd 17 dec kl 
18.30, Tillsammans i bön.

Nödinge församling
Torsd den 10 dec kl 17, 
Nödinge kyrka Julavslutning 
för barngrupper H Hultén. 
Kl  17, Surte kyrka Julav-
slutning för barngrupper 
R Bäck. 13 dec 3:e Advent 
kl 11, Nödinge kyrka Mässa 
H Hultén. Kl 13, Surte 
Kyrka Finsk ”De vackraste 
julsångerna”. Kl 17, Surte 
kyrka Gudstjänst H Hultén. 
Torsd den 17 dec kl 10, 
Surte kyrka Adventsguds-
tjänst för Paradiset R Bäck.

Starrkärr-Kilanda 
Församling 
Onsd 9/12 kl 19, Starrkärrs 
kyrka. Bön för försam-
lingen. Björn Nilsson. 
Torsd 10/12 kl 18.30, Nols 
kyrka. Veckomässa, Mikael 
Nordblom. Sönd 3 i advent 
13/12 kl 09.30, Kilanda 
kyrka. Mässa, Per Abra-
hamsson. Kl 11, Älvängens 
kyrka. Julsångsgudstjänst, 
Vi sjunger advents- och 
julpsalmer tillsammans. So-
losång. Efter gudstjänsten 
serveras lussefi ka. Söndags-
skola. Per Abrahamsson. 
Kl 17, Nols kyrka. Mässa, 
Mikael Nordblom. Kl 18, 
Starrkärrs kyrka. Julsångs-
gudstjänst tillsammans med 
fl ickkören, damkören.

Betraktelse

Det är advent!
Och snart är det jul 

igen, den störs-
ta högtiden på året 

för många och kanske mest 
för barnen som väntar på 
tomten.Han har ju något 
att överlämna till dem som 
längtat och väntat.

Finns det några snälla barn 
var frågan och visst fanns det 
många särskilt på julafton. 

Vi tycker väl det är saligare 
att ge än att få, då är man ju 
biblisk enligt Jesus själv. 
Glädjen att få dela med sig 
borde ju vara lika alla dagar, 

då så många där ute behöver 
en gåva, ett vänligt ord där 
det är så mörkt och kallt.

Låt oss tänka på Honom 
som är den största gåvan. 
Han gav sitt eget liv för att 
Du och jag skulle tacka för 
frälsningens gåva. Tacka för 
ett Evigt Liv. 

Tänd ett ljus och tänk 
efter vilket är det största vi 
har fått!

God Jul önskar 
Leif Karlsson

Pastor i Pingstkyrkan Bohus

Ett varmt tack till er alla
som på olika sätt hedrat 

minnet av vår kära

Margareta Greta 
Johansson

vid hennes bortgång 
och begravning.

Ett särskilt tack till 
Vikadamm och 

hemtjänsten i Älvängen.

Gudrun med familj

Tack

Till minne 

Till minne av
vår Älskade, 

Kära och Goda

Florence Finlöv
Född 10/12 2001

Åtta år har gått.

Saknaden och längtan
är stor efer Dig

Vi möts igen

Kjell
Barnen med familjer

Till Er alla som på olika
sätt hedrade minnet av

vår kära

Else Hallgren
vid hennes bortgång, för
hedersbevisningen och

alla vackra blommor vid
hennes bår, vill vi

framföra vårt varma och
innerliga tack.

ANITA, BENGT, LENA
med familjer

Ann-Britt Mellqvist, 
Alafors har avlidit. Född 
1933 och efterlämnar maken 
Elon samt barnen Monica 
och Anett med familjer som 
närmast sörjande.

Dödsfall

Jordfästningar
Ingegerd Johansson. I Ki-
landa kyrka hölls onsdagen 2 
december begravningsguds-
tjänst för Ingegerd Johans-
son, Pussen . Offi ciant var 
pastor Anne-Marie Sven-
ninghed.

Ingegerd Andersson. I 
Skepplanda kyrka hölls tors-
dagen 3 december begrav-
ningsgudstjänst för Ingegerd 
Andersson, Blinneberg. 
Offi ciant var komminister 
Bengt Broman.

Vår Kära

Ann-Britt
Mellqvist

* 29/4 1933

har i dag lämnat oss
i sorg och saknad.

Alafors
30 november 2009

ELON
MONICA och JONNIE

Jesper och Frida
Isak, Thea

Joakim och Linda
ANETT och BÖRJE
Jonas och Angelika

Maja, Rasmus
Emma

Frida och Elias

Den dagen jag går för 
att ej vända åter

Jag vill att Ni minns  
mig precis som jag 
var

Det blir bara värre, 
mina Kära, om Ni 
gråter

För inget kan ändra det 
öde vi har

Den dagen Ni står här 
och kanske mig 
saknar

Jag vill att Ni lever och 
livslusten har

Mina älskade Kära, jag 
vill att Ni vaknar

och lever de dagar, den 
tid Ni har kvar

Roger Sörensen

Begravningsgudstjänsten
äger rum i stillhet.

Ett varmt tack till
personalen på avd. 1,

Kungälvs sjukhus.

Till Minne
 av vår älskade
Make, Mamma

och Mormor

Agneta
Runesson

* 22/11 1945
† 3/12 2008

Ett år av saknad
har gått.

Du fattas oss

ROGER
Barnen med familjer

Döda

För många år sedan 
bodde vår familj i en 
liten by mitt ute på 

den kulliga savannen i nedre 
Kongo-Kinshasa. Svenska 
missionärer hade kommit dit 
redan hundra år tidigare och 
berättat om Jesus Kristus, 
som då var helt okänd bland 
befolkningen.

Människor kom till tro 
och kristna församlingar bil-
dades.

Jag satt en dag och samta-
lade med Mvibudulu za Ki-
bangu, en av skolans lärare. 
Han betraktade mig allvar-
ligt och sa: ”Förr var det far-
ligt att leva här, ska du veta. 
Folk lurpassade på varandra, 
trollkonster användes flitigt. 
Det var riskfyllt för en vand-
rare att be om en bägare 
vatten i en by han passera-
de – man spetsade det gärna 
med gift. I det höga gräset 
vid stigen lurade ofta vålds-
män, som stal och slog ihjäl 
Men,” fortsatte Mvibudu-
lu, ”så kom missionärerna. 
Ni kom med ljuset. Mycket 
blev annorlunda. Vi började 
betrakta varandra på ett nytt 
sätt, med kärlekens ögon.”

Vi, senare tiders barn, kan 
också sägas leva i mörker, 
både bildligt och bokstav-
ligt. Destruktiva krafter vill 
slå sönder och förstöra.

Som en symbol för ljus 
och värme stiger Lucia fram 
denna helg. Flera legender 
berättar hur hon fick dö för 
sin kristna tro under kejsar 

Diokletianus’ svåra förföl-
jelse o. år 300. Hon blev 
martyr, en av dessa, som 
sägs vara ”den kristna kyr-
kans utsäde.” Lucias namn 
kommer av ordet ”lux, som 
betyder ljus.

Luciafirandet är en av 
de ljusfester som under den 
mörkaste tiden på året på-
minner om det stora ljus 
som tändes för två tusen år 
sedan.

Jesus från Nasaret sa om 
sig själv: ”jag är världens 
ljus. Den som följer mig 
skall inte vandra i mörk-
ret, utan ha livets ljus.” Joh. 
8:12. 

Den glada berättelsen om 
Jesus, världens Räddare, för-
ändrade livet för det kong-
olesiska folket. Mörkret fick 
ge plats för ljuset.

En kristen livshållning 
vaccinerar inte mot svårig-
heter i tillvaron. Men också 
under mörka dagar, när 
glädjen verkar vara förlo-
vad, vill Jesus ge oss ljus och 
hopp. Han vill vara delak-
tig i ditt liv, förnya och för-
vandla.

En fridfull jul- 
och nyårshelg önskar

AnneMarie Svenninghed,
Pastor i Älvängens och 

Guntorps missionsförsamlingar

Lucialjus
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För allt vänligt
deltagande vid vår

Älskades

Jens Christensen
bortgång, för blommor 
och kort till hemmet, 
gåvor till Hjärt/Lung-
fonden samt alla vackra 

blommor i kapellet vill vi 
till Er alla framföra vårt 

varma tack.

LILLY
Anette med familj
Björn med familj

Varje år drabbas 
45000 svenskar 

av cancer
www.cancerfonden.se
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