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Vi sjunger gamla och nya barnsånger, 
både kristna och andra, lär oss 
ramsor och prövar lite rytmik. 

Gruppen vänder sig till barn i åldern 
2-7 månader. Max 12 platser.

Var? Starrkärrs församlingshem
När? Tisdagar 9.30-11.00

Start? Tisdagen den 2 februari

Välkommen med din anmälan till
församlingspedagog 

Solveig Markebo Sandersson 
0303-444 033 eller 

solveig.markebo@svenskakyrkan.se

Vill DuVill Du sjungasjunga och och gungagunga
med ditt barn?med ditt barn?

Starrkärrs församlingshem

Förmiddagscafé 
torsdag 21 januari kl 10.00-12.00

”Så ska det låta” 
musikalisk lek och underhållning 

med Sabina Nilsson.

Älvängens blå kyrka

Temagudstjänst
med bön för världen

Söndag 24 januari kl 18.00
Ann Åström och Pelle Stjernkvist

berättar därefter om sin resa till Egypten. 
Du får även smaka på 

nordafrikansk mat!

Året som gick blev ett 
nytt framgångsrikt år 
för Smyrna Second 

Hand.
Över 283 000 kr kunde 

förmedlas till behjärtansvärda 
bistånds-och katastrofinsatser i 
olika delar av världen.

Vissa lördagar har för-
säljning skett till förmån för 
speciella insamlingsaktioner, 

som t.ex i juni till stödfören-
ingen VAKNA´s insamling för 
lägerverksamhet i Moldavien, 
Världens barns-insamlingen 
i oktober och avslutningslör-
dagen, då försäljningen gick 
till PMU-Interlifes projekt för 
rent vatten i Manillas slum-
områden.

Andra länder som fått hjälp 
är bl a Sri Lanka, Uganda, 

Tanzania, Etiopien, Kongo, 
Bangla-Desh och Rumänien.

Under de tretton år som 
verksamheten pågått har nu 
mer än 3 miljoner kr sänts ut 
till hjälpprojekt i 46 länder, 
denna nya mil(jon)stolpe pas-
serades under året.

Alla dessa insatser har 
möjliggjorts genom att byg-
dens folk frikostigt skänkt 

överblivna prydnads- och nyt-
tosaker, kläder, skor, böcker, 
möbler mm, många gånger 
riktiga dyrgripar, som andra 
nöjda köpare burit hem. Men 
inte minst tack vare ett 25-tal 
eldsjälar från flera försam-
lingar som troget ställer upp 
ideellt för att verksamheten 
ska kunna fortleva.

Vi är tacksamma för Ale-

bornas fortsatta stöd . På 
grund av utrymmesbrist har vi 
för tillfället dock inte möjlig-
het ta emot mer skrymmande 
möbler. Inlämning sker i 
butiken  tisdagskvällar mellan 
kl 18-20.

Lördagen den 23 januari 
öppnar vi på nytt och den 
dagens försäljning kommer att 
tillfalla Vitrysslands Vänner, 

med bas i Skepplanda och 
St. Peders församlingar av 
Svenska Kyrkan, som stöder 
ett läger för barn och ung-
domar till sommaren. Så vi 
hälsar Aleborna välkomna att 
fortsätta fynda och samtidigt 
göra en insats för behövande 
medmänniskor.

Daniel Höglund

Smyrna Second Hand passerade ny milstolpe

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

NÖDINGE FÖRSAMLINGSBLAD
- varannan vecka i Alekuriren

Måndagssträff Surte församlingshem 
den 25 januari kl. 14.00 Inga-Britt Karlbom berättar
”Glasögons resa till Kenya”.

Onsdagsträff Nödinge församlingshem 
den 27 januari kl. 13.00 Inga-Britt Karlbom berättar ”Glasögons 
resa till Kenya”.

Gemenskapsträff Bohus servicehus
den 28 januari kl. 15.00 Renny Olausson tar oss med på en resa till Polen.

Äntligen är han här!

Först sist eller ensambarn
– Hur påverkar placeringen i syskonskaran våra liv och våra barn?
Lennart Björklund - föreläsare, handledare och psykoterapeut
Torsdagen 28 januari kl. 19.00 i Nödinge församlingshem
Fri entré och fika. Välkomna!

Välkommen på gudstjänst
Onsdagen den 10 januari
18.00 Nödinge kyrka Mässa H Hultén

Torsdagen den 21 januari
18.00 Surte kyrka Taizé Mässa R Bäck

24 januari 3: ef Trettondag jul
11.00 Surte kyrka Ekumenisk gudstjänst R Bäck
15.00 Bohus Servicehus Gudstjänst R Bäck
17.00 Nödinge kyrka Taizé Mässa R Bäck

Onsdagen den 27 januari
18.00 Nödinge kyrka Mässa Hultén

Torsdagen den 28 januari
18.00 Surte kyrka Taizé Bön A Grosshög

31 januari Septuagesima
11.00 Nödinge kyrka Gudstjänst H Hultén
17.00 Surte kyrka Musikgudstjänst H Hultén

Onsdagen den 3 februari
11.00 Fridhem Gudstjänst
18.00 Nödinge kyrka Mässa Hultén

Torsdagen den 4 februari
18.00 Surte kyrka Mässa R Bäck

Välkomna!

Kaffe och 
gemenskap

Under vecka 3 firas årli-
gen den så kallade Bö-
neveckan för kristen 

enhet över hela världen. Krist-
na tillhörande olika kyrkor 
och samfund möts och ber och 
firar gudstjänst tillsammans.

Ibland får man frågan: 
”Varför har ni så många olika 
kyrkor och samfund? Ni tror 
ju ändå på samma Gud.” Det 
har till stor del historiska orsa-
ker. Man har upptäckt eller 
återupptäckt och betonat olika 
delar av det kristna budskapet, 
och det har lett till splittringar 
av kyrkan. Numera försöker vi 
istället se olikheterna som en 
rikedom. Och vi kan från olika 
kyrkor och samfund berika 
varandra genom att mötas. Vi 

ser inte varandra som konkur-
renter, utan ser att vi istället 
kompletterar varandra.

I Ale kommun träffas före-
trädare för olika kristna kyrkor 
regelbundet, dels i den norra 
delen, dels i den södra. Präs-
ter, pastorer och andra från 
Nödinge församling, Pingst-
församlingen i Bohus och 
Surte missionsförsamling har 
sedan många år tillbaka mötts 
månatligen till gemenskap, bön 
och samtal. En första förutsätt-
ning för ett gott ekumeniskt 
samarbete är att man träffas 
och lär känna varandra. Vi firar 
också ekumeniska gudstjänster 
några gånger om året, bl.a. nu 
på söndag i Surte kyrka. Det 
känns alltid bra när kristna från 

samma ort kan mötas under 
samma tak. Vi känner att vi hör 
ihop, att vi arbetar för samma 
sak och att vi har samma mål.

Jesus bad i sin förbön för 
dem som är hans (Joh. 17: 21): 
”Jag ber att de alla skall bli ett 
och att liksom du fader är i mig 
och jag i dig, också de skall vara 
i oss. Då skall världen tro på att 
du har sänt mig.”

I år har böneveckan temat 
”Vittna om den uppståndne!” 
Vi kristna tror på och bekän-
ner en Frälsare och Herre som 
besegrat döden, och som lever 
och verkar även nu år 2010. 
Honom vill vi berätta om, tro 
på och följa.

Göran Andreasson
Pastor i Surte

Se olikheterna som en rikedom
Betraktelse

SKEPPLANDA. I lördags 
var det premiär för 
”Mammas Gossar”.

Ale Teatersällskaps 
fiskefars lockade stor-
publik till Skepplanda 
bygdegård.

– Fullsatt och en 
härlig stämning, berät-
tar skådespelaren 
Göran Antonsson.

Ni som hade hoppats att få 
läsa en recension av Ale Te-
atersällskaps ”Mammas 
Gossar” får vänta en vecka. 
Lokaltidningen kommer att 

finnas på plats i Skepplanda 
bygdegård nu på lördag när 
ATS spelar sin andra av totalt 
sex föreställningar.

– Efter två föreställning-
ar i Skepplanda flyttar vi ner 
till Ale gymnasium, förklarar 
Göran Antonsson.

”Mammas Gossar” utspe-
lar sig i 50-talsmiljö på en ö 
där Astrid bor tillsammans 
med sina fyra bortskäm-
da söner. Många skratt och 
mycket fin musik utgör inne-
hållet i denna fiskefars.

JONAS ANDERSSON 

Lyckad farspremiär i Skepplanda

Mammas Gossar hade pre-
miär i Skepplanda bygdegård 
i lördags.


