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NÖDINGE FÖRSAMLINGSBLAD
- varannan vecka i Alekuriren

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

Välkomna!

Familjegudstjänst för hela församlingen 
Nödinge kyrka den 7 feb. kl. 17.00 H Hultén
Barnkörerna medverkar, Drop-in fi ka i församlingshemmet 
innan gudstjänsten från 15.30. Välkomna 

Måndagsträff
Surte församlingshem 8 feb. kl. 14.00
”Pilgrimsvandring,  Bildspel mellan Abisco och Nikka Lookta” 
– Emeeli Ritni 

Onsdagsträff
Nödinge församlingshem kl. 13.00 
10 feb ”Önskepsalmer” – med vår kantor Ida Andersson 
17 feb ”Glasögonens resa till Kenya” – Inga-Britt Karlbom 
( blev inställt den 27/1 p.g.a. snöoväder.)

Välkommen på gudstjänst
Onsdagen den 3 februari 
18.00 Nödinge kyrka Mässa Hultén

7 februari Kyndelsmässodagen
11.00 Surte kyrka Gudstjänst H Hultén
13.00 Surte kyrka Finsk Mässa
15.00 Bohus Servicehus Mässa H Hultén
17.00 Nödinge kyrka Familjegudstjänst för hela församlingen 
 H Hultén. Drop-in fi ka i församlingshemmet innan 
 gudstjänsten från 15.30

Tisdagen den 8 februari
14.00 Nödinge Servicehus Gudstjänst H Hultén

Onsdagen den 10 februari 
18.00 Nödinge kyrka Mässa Hultén

Torsdagen den 11 februari 
18.00 Surte kyrka TaizéMässa R Bäck

14 februari Fastlagssöndagen
11.00 Nödinge kyrka Mässa R Bäck
15.00 Bohus Servicehus Gudstjänst R Bäck
17.00 Surte kyrka Gudstjänst R Bäck

Tisdagen den 16 februari 
11.00 Trollevik Gudstjänst 

Askonsdagen den 17 februari 
18.00 Nödinge kyrka Mässa Hultén

Torsdagen den 18 februari 
18.00 Surte kyrka TaizéMässa R Bäck

Kaffe och 

gemenskap

www.mittiale.se 
0303-444 000

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

Starrkärrs kyrkaStarrkärrs kyrka
7 februari kl.18.007 februari kl.18.00

TaizémässaTaizémässa
Medverkande:Medverkande:

Kammarkören VocAleKammarkören VocAle 
och instrumentalisteroch instrumentalister

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Mässa i Hålanda kyrka
söndag 7 februari kl 10 

Präst: Vivianne Wetterling.

Hålanda Kyrkokör. 

Tvärflöjt, Marie Lindquist

STORCAFÉ
i Skepplanda 

församlingshem
Onsdag 10 februari

kl 10-12.00
”Fika med schysst böna”

vi dricker rättvisemärkt kaffe

Inga-Britt Karlbom
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Lärjungen Johannes utbrister i glädje: 
”Ordet blev människa och bodde bland 
oss, och vi såg hans härlighet.” Det är 

Jesus som är det Ord Johannes berättar om. 
Gud blev människa i Jesus. Precis som du och 
jag har Gud varit en människa som har varit 
hungrig och törstig, glad och ledsen. Johan-
nes visste detta bättre än många andra. Han 
hade själv delat ungefär tre år av sitt liv med 
Jesus och hört Jesus tala och samtalat och 
bett med honom. Efter det att Jesus uppstått 
från de döda var de oskiljaktiga. Jesus är med 
oss genom sin helige Andes närvaro. 

Johannes kunde aldrig någonsin glömma 
vad han varit med i Jesu närhet. Han hade sett 
lama börja gå, blinda se, att föraktade männis-
kor fick hela sitt mänskliga värde tillbaka och 
mycket mera. Gud har blivit människa för att 
vi ska förstå att vi är hela människor när vi hör 
samman med Gud. 

Jesus är i allra högsta grad levande bland 
oss. Människor blir helade och befriade. 
Många för dagliga samtal med Honom och 
försöker leva på ett gott och ärligt sätt i för-
samlingens gemenskap, i familjen, på sina 
arbetsplatser och i skolan. Var vi nu än befin-
ner oss kort sagt. 

Den som har mött Jesus och tagit emot 
Honom i sitt liv sjunger med övertygelsens 
glädje på söndag: ”Kristus är världens ljus 
– han och ingen annan:” 

Jesus är själva ljuset i en många gånger 
alltför mörk värld. Han säger om sig själv: 
Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte 
vandra i mörkret utan ha livets ljus. 

En bön: ”Ljusets Gud, lys upp våra liv med 
ditt eviga ljus, omslut oss med din närhet, fördriv 
allt mörker och låt oss för evigt få lovsjunga dig.”

En hälsning från 
Björn Nilsson

kyrkoherde i Starrkärr-Kilanda församling 

Betraktelse

”Kristus är världens 
ljus – han och 
ingen annan” 


