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Starrkärr-Kilanda församling
Alafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-Älvängen

Starrkärrs kyrka
Söndagen den 30 mars
Mässa kl.11.00
Vokalensemble med 

Elisabet Ehlersson, Anette Svennblad, 
Sofi a Oltéus och Sabina Nilsson 

medverkar.
Kyrkfi ka i kyrkan efter mässan.

Präst: Andreas Pervik

Kom med och sjung!

www.mittiale.se - 0303-332660

Musikgudstjänst 
i Starrkärrs kyrka 
14 mars kl.18.00

Kammarkören VocAle
sjunger Evensong enligt Anglikansk 
tradition under ledning av Sabina 

Nilsson. Orgel: Sofi a Oltéus
Liturg: Björn Nilsson

www.svenskakyrkan.se/skepplanda
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Döda

Vår käre Pappa
Svärfar och Farfar

Alf Gustavsson
* 23/10 1929

har i dag stilla lämnat
oss i sorg och saknad.

Nödinge
1 mars 2010

DICK och MARIA
David, Adam

CLAES och JENNY
Fanny, Tilda, Alfred

Syster
Övrig släkt och vänner

Din plåga har slocknat, 
det skedde i frid

trots att Du kämpat   
en ojämn strid

Din låga har brunnit 
trots hårda vindar

den värmde oss alla 
som kunde den se

Kampen var hård men 
Du vann dock till slut

ty allt det Du skänkt 
oss kan aldrig dö ut

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen 19

mars kl. 11.00 i Nödinge
kyrka. Efter akten

inbjudes till minnesstund
i församlingshemmet.

Svar om deltagande till
Ale Begravningsbyrå

tel. 0303-33 33 99 senast
onsdagen 17 mars.

_____

Ett varmt tack till
personalen på Trollevik

hus 30 för kärleksfull
omvårdnad.

Min mor har alltid 
tyckt om att baka. 
Limpor, brödka-

kor, vetebröd och annat gott 

mättade den hungriga sys-
konskaran. Brödet var vik-
tigt, det gav energi och 
kraft.

Och mors bröd var syn-
nerligen välsmakande.

På senare tid har hon 
börjat baka något som 
hennes barn-barn kallar 
”hockeypuckar”, ett runt 
litet bröd med bl.a. havre-

gryn. Och visst är bröden till 
formen nästan som en puck.

Du och jag behöver knap-
past sakna något för att stilla 
den vanliga hungern. Vi 
äter oss mätta, kanske för 
mätta, dagligen. Men trots 
det känns det ibland som 
om detta inte är nog. Något 
fattas.

Inför Midfastosönda-
gen, som har temat ”Livets 
bröd”, berättar bibeltex-
terna bl.a. om pojken med 
de fem kornbröden och de 
två fiskarna. Det undret, då 
omkring femtusen män blev 
mätta, gjorde att folket ville 
göra Jesus till konung. Men 
så blev det inte. I fortsätt-
ningen av Johannesevang-
eliet pekar Jesus på något 
annat: ”Jag är livets bröd. 
Den som kommer till mig 
skall aldrig hungra och den 
som tror på mig skall aldrig 
någonsin törsta”.

Vi får vara tacksamma för 

brödet till vår kropp, men 
inte heller glömma brödet/ 
ordet för vår själ.

Jag menar att författaren 
och sångaren Sören Jans-
son har rätt då han i en dikt 
skriver:

”Hjärtat har också längtan 
behöver mättas vid Herrens 
bord himlen har många rätter, 
som finns i Guds eget ord. Men 
om vi börjar slarva och krym-
per vår dagsranson tröttas vi 
lätt på steget och kommer ur 
funktion.

Go´mat och varma kläder 
men också stunder med Gud i 
bön, ande och kropp i samklang 
gör vardagen rik och skön. 
Hela vår värld är Herrens, ett 
klingande skönt ackord, livet 
mår bäst att vara i mästarhan-
dens vård.”

Sven Karlsson
Medlem i 

Surte missionsförsamling

Betraktelse

Livets bröd

NÖDINGE FÖRSAMLINGSBLAD
- varannan vecka i Alekuriren

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

Välkomna!

Kaffe och 
gemenskap

Måndagsträff  kl. 14.00 i Surte Församlingshem.
22 mars Annelie Druve - Sång och Drama

Onsdagsträff i Nödinge församlingshem kl. 13.00
10 mars Ruth Hassling - Taktil-Massage
17 mars Renny Olausson tar oss med till New York

Gemenskapsträff Bohus Servicehus kl 15.00
Den 25 mars  Sång & Musik - Duo Lars

Bröllopskonsert 16 mars Nödinge kyrka 18.30
Vår kantor spelar brudmarscher, psalmer och annan vigselmusik
och hjälper er att välja. Efter konserten bjuds det på kaffe & Bröl-
lopstårta i församlingshemmet. Representanter för kläder, smink, 
frisör, fotograf, bank, blommor och smycken mm fi nns på plats. 

Musikgudstjänst
14 mars 17.00 Surte kyrka 
Ljubica Sekulic – altfi ol, Vladimir Masko – Piano 
Spelar musik av K. Stamitz, W. Walton och R. Schumann

21 mars 17.00 Nödinge kyrka 
Marie Bebådelse dag. Ave Maria – gudstjänst. 
Karin Fjellander sjunger Ave Maria av Bach, 
Schubert, Caccini och Saint-Saents. 

Välkommen på Gudstjänst 
Onsdagen den 10 mars  
10.00 Nödinge kyrka Vardagsgudstjänst R Bäck
18.00 Nödinge kyrka Mässa Hultén
Torsdagen den 11 mars 
18.00 Surte kyrka Mässa R Bäck
14 mars Midfastosöndagen 
11.00 Nödinge kyrka Familjegudstjänst R Bäck
15.00 Bohus Servicehus Gudstjänst R Bäck
17.00 Surte kyrka Musikgudstjänst R Bäck
Tisdagen den 16 mars
11.00 Trollevik Gudstjänst H Hultén
Onsdagen den 17 mars  
18.00 Nödinge kyrka Mässa Hultén
Torsdagen den 18 mars 
18.00 Surte kyrka Mässa R Bäck

21 mars Marie Bebådelsedag
11.00 Surte kyrka Familjegudstjänst H Hultén kyrkkaffe
15.00 Bohus Servicehus Mässa H Hultén
17.00 Nödinge kyrka Musikgudstjänst H Hultén
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Temakväll 
Onsdag 10 mars kl 19.00 
i Blå Kyrkan, Älvängen
Under våren läser vi boken ”Längta efter 
liv” av Fredrik Modéus. Utifrån hans tankar 
tänkte vi diskutera:

 •  Vad gör att en församling mår bra och 
växer?

 •  Vad kännetecknar de svenska församlingar 
som växer idag?

 •  Hur kan vi i vår församling utvecklas på 
ett bra sätt?

 • Hur når vi ut i vårt samhälle?
 •  Kom och dela gemenskap och samtal 

kring dessa viktiga frågor!

Välkommen oavsett om du läst boken eller ej!
(Ingen anmälan) Boken fi nns att köpa i Blå kyrkan.
För information: Andreas Pervik 0303-444 021

Temakväll

Tinnitusjouren
tel 0200-22 11 00

Gratis råd och stöd,
vardagar kl 19-22.

Hörselskadades Riksförbund  
www.hrf.se


