
Predikoturer
Surte Missionskyrka
Onsd 17/3 kl 18.30, Tonår. 
Kl 18.30, Glädjekören övar, 
alla välkomna. Sönd 21/3 
kl 17, Sånggudstjänst med 
Glädjekören. Kyrkkaffe. 
Månd 22/3 kl 19, Musik-
kåren. Onsd 24/3 kl 15, 
Onsdagsträff för alla lediga 
"Simon på Käringön en 
profet" med Gunnar Net-
terfors. Kl 18.30, Tonår. 
Fred 26/3 kl 18.30, Alla 
välkomna till en gemen-
skapskväll.
www.surtemissionskyrka.se

Skepplanda Pastorat
Skepplanda sönd 21 mars kl 
10, Mässa Broman, avtack-
ning av församlingspeda-
gog. Ingemar Henricsson. 
Onsd 24 mars kl 18.45, 
Mässa i församlingshem-
met. Hålanda sönd 21 mars, 
se Skepplanda. S.t Peders 
sönd 21 mars kl 10, Guds-
tjänst Wetterling, kyrkkaffe. 
Ale-Skövde sönd 21 mars 
kl 18, Psalmsångskväll Wet-
terling, kyrkkaffe, Smyrna-
kyrkans symfoniorkester. 
Ingemar Tessin – dirigent 
och  Sören Renulf – sångso-
list. Tunge sönd 21 mars, se 
ovanstående.

Älvängens Missionskyrka
Onsd 17 mars kl 14.30, 
Läxläsning. Torsd 18 mars 
kl 12, Babymassage. Kl 
18.30, Tillsammans i bön. 
Fred 19 mars kl 19, Le-
darfest. Lörd 20 mars kl 9, 
Städdag i kyrkan. Sönd 21 
mars kl 11, Gudstjänst AM 
Svenninghed. Sång: Filip 
Larsson. Söndagsskola kl 
19, Tonår. Månd 22 mars kl 
18.30, Scout. Tisd 23 mars 
kl 18, Nyingscout. Onsd 24 
mars kl 14.30, Läxläsning.

Guntorps Missionskyrka
Onsdag 17 mars kl 18.30, 
Tonår/Äventyrsscout. 
Söndag 21 mars kl 16, 
SCOUTGUDSTJÄNST 
AnneMarie Svenninghed, 
Scouter & Ledare Märkes-
utdelning. Tisdag 23 mars 
kl 16, Konfi rmanderna 
samlas. Onsdag 24 mars 
kl 18.30, Spårarscout & 
Upptäckarscout.

Filadelfi aförsamlingen - 
Bohus Pingstkyrkan
Onsd 21/3 kl 19, Bibelläs-
ning och bön. Sönd 21/3 
kl 11, Gudstjänst Helge 
Olson, solosång. Onsd 24/3 
kl 19, Bibelläsning och bön.

Starrkärr-Kilanda 
Församling
Tisdag 16/3 Nols kyrka 
kl 8, Morgonbön med 
frukost. Älvängens kyrka kl 
18.30, Veckomässa Pervik. 
Onsdag 17/3 Starrkärrs 
kyrka kl 9.30, Vardagsmässa 
Nilsson. Söndag 21/3, 
Jungfru Marie bebådelse-
dag Älvängens kyrka kl 11, 
Familjegudstjänst Pervik. 
Nols kyrka kl 11, Mässa 
Nilsson. Starrkärrs kyrka kl 
18, Musikgudstjänst (se an-
nons) Nilsson. Tisdag 23/3 
Nols kyrka kl 8, Morgonbön 
med frukost.

Smyrnaförsamlingen, 
Älvängen
Tis 16 mars kl 8-9, Bön. 
Kl  14, Bibelsamtalsgrup-
pen. Ons 17 mars kl 19.30, 
Smyrnakören övar. Tors 18 
mars kl 10-12.30, Smyrna-
Caféet. Kl 15, Sångstund på 
Soläng, Lödöse. Kl 18.30, 
Hobby (8-12 år). Fre 19 
mars kl 19, Effect (åk 7 och 
uppåt). Kl 20.30, Green-
house – Café & öppet hus 
för ungdomar. Lör 20 mars 
kl 10-13, Second Hand. 
Sön 21 mars 11, Familje-
gudstjänst. Kyrkkaffe. Tis 
23 mars kl 8-9, Bön.

Elimförsamlingen, 
Alafors Pingstkyrkan
Tisd 16/3 kl 17, Stick-
gruppen. Sönd 21/3 kl 11, 
Gudstjänst, Patrik Strand. 
Tisd 23/3 kl 17, Stick-
gruppen. Tors 25/3 kl 18, 
Musikcafé, Elvor oJanne 
Ohlin.

Fuxerna kyrka
Tis kl 8.30, Mässa, Wester-
gaard. Ons 18.30, Mässa, 
Isacson. Fre kl 18, Mässa, 
Kristensson. Sön kl 10, 
Högmässa, Westergaard.

Nödinge församling
Onsd den 17 mars kl 
18, Nödinge kyrka Mässa 
Hultén. Torsd den 18 mars 
kl 18, Surte kyrka Mässa R 
Bäck. 21 mars Marie Bebå-
delsedag kl 11, Surte kyrka 
Familjegudstjänst H Hultén 
kyrkkaffe. Kl 15, Bohus Ser-
vicehus Mässa H Hultén. Kl 
17, Nödinge kyrka Musik-
gudstjänst H Hultén.  Onsd 
den 24 mars kl 18, Nödinge 
kyrka Mässa Hultén. Torsd 
den 25 mars kl 18, Surte 
kyrka Mässa R Bäck.
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Med anor från 1932

Vår älskade Mamma
och Mormor

Siv Bergstrand
* 10/6 1930

har i dag lämnat oss
i sorg och saknad.

Nödinge
6 mars 2010

BRITT-MARIE
och THORBJÖRN

Martin
Andreas och Sara

Alice, Valter
Marie och Martin
Broder med familj

Övrig släkt och vänner

Ditt hjärta som klappat 
så varmt för de Dina

Och ögon som vakat 
och strålat så ömt

Har stannat och 
slocknat till sorg för 
oss alla

Men vad Du har gjort 
skall aldrig bli glömt

Begravningsakten äger
rum fredagen 26 mars
kl. 14.00 i Bergsalen,
Kungälv. Efter akten

inbjudes till minnesstund
på hotell Fars Hatt.

Svar om deltagande till
Ale Begravningsbyrå

tel. 0303-33 33 99 senast
onsdagen 24 mars.

            __________

Ett varmt tack till Mia,
Kattis, Eivor och övrig
personal på Nödinge

servicehus för
engagemang och
god omvårdnad.

DödaTack

Till Er alla som på olika
sätt hedrade minnet av

min livskamrat

Sune A
Gustafsson

vid hans bortgång, för
hedersbevisningen, alla
vackra blommorna vid
hans bår, gåvorna till

Hjärt-Lungfonden som
gjorde begravnings-

gudstjänsten till ett ljust
och vackert minne, vill

jag framföra mitt varma
och innerliga tack.

Ett särskilt tack till all
underbar personal på
Lindkullen för er fina
vård och omsorg om

Sune.

ANITA

Viktoria Antonsson, Nol 
har avlidit. Född 1931 och 
efterlämnar barnen Ma-
rina och Jean med familjer 
samt Ingemar som närmast 
sörjande.

Siv Bergstrand, Nödinge 
har avlidit. Född 1930 och 
efterlämnar dottern Britt-
Marie med familj samt bro-
der med familj som närmast 
sörjande.

Dödsfall
Jordfästningar
Viktoria Antonsson. 
I Starrkärrs kyrka hölls 
onsdagen 10 mars begrav-
ningsgudstjänst för Viktoria 
Antonsson, Nol. Offi ciant 
var komminister Andreas 
Pervik.

Inger Mårdborg. I Starr-
kärrs kyrka hölls onsdagen 
10 mars begravningsguds-
tjänst för Inger Mårdborg, 
Alafors. Offi ciant var kom-
minister Andreas Pervik.

Solveig Svensson. I Surte 
kyrka hölls fredagen 12 mars 
begravningsgudstjänst för 
Solveig Svensson, Surte. 
Offi ciant var komminister 
Reine Bäck.

Ruth Johansson. I Starr-
kärrs kapell hölls fredagen 
12 mars begravningsguds-
tjänst för Ruth Johansson, 
Alafors. Offi ciant var kom-
minister Andreas Pervik.

Vår Kära

Viktoria
Antonsson

* 12/7 1931

har i dag stilla insomnat
i sitt hem och lämnat oss

i sorg och saknad

Nol
24 februari 2010

MARINA och KENT
JEAN och EVELYN

INGEMAR

I minnet Du lever,       
Du finns alltid kvar

I minnet vi ser Dig, 
precis som Du var

Begravningen har ägt
rum i stillhet.

Till Er alla som på olika
sätt hedrade minnet av

vår Älskade

Solveig Medin
vid hennes bortgång, för

blommor, brev,
telefonsamtal, alla

vackra blommor vid
hennes bår samt för

minnesgåvorna, vill vi
framföra vårt varma
och innerliga tack.

Lars-Arne, Ann-Christin
med familjer

I den kommande sönda-
gens evangelium säger 
Jesus: ”Jag är livets bröd. 

Den som kommer till mig skall 
aldrig hungra, och den som 
tror på mig skall aldrig nå-
gonsin törsta.” Det är alldeles 
uppenbart att Jesus inte här 
talar om den fysiska hung-
ern och törsten, utan ett 
djupare behov hos männis-
kan. Alla människor har ju 
behov som övergår det rent 
fysiska. Vi behöver inte bara 
mat och kläder. Vi behöver 
även t.ex. kärlek, gemenskap 
och känsla av mening i det 
vi gör. I detta djupare behov 
finns även den andliga hung-
ern. Många vill inte erkän-
na detta, men det finns en 
pusselbit djupt inne i män-
niskans hjärta som bara Gud 
kan fylla. Behovet av en ab-
solut sanning och mening 
med livet kan bara tillgo-
doses om det finns en Gud. 
Om inte Gud finns så blir 
vi ju helt utelämnade åt vårt 
eget tyckande. Frågan om 
livets mening och skillnaden 
mellan sanning och lögn, 
rätt och fel blir då bara en 
fråga om mänskliga åsikter. 
Det finns också ett kraft-
fullt gudsbevis i det faktum 
att vi har ett andligt behov. 
Alla övriga behov hos män-
niskan kan ju tillfredstäl-
las; vi hungrar och törstar 
därför att det också finns 
mat och dryck. Varför skulle 
då människan känna andlig 
törst och hunger om det inte 
också fanns en gudomlig 
verklighet? 

 Mot bakgrund av 
det jag nu har skrivit förstår 
vi vilket stort anspråk i själva 
verket gör när Han säger 
sig vara Livets bröd. Vi har 
kanske hört orden så många 
gånger att vi har blivit blinda 
och döva för vad orden 
egentligen betyder, men 
ingen vanlig människa skulle 
ju kunna tala på detta sätt. 
Att säga sig vara det bröd 

som mättar vår djupaste 
hunger betyder inget mindre 
än att Jesus sätter sig på 
samma nivå som Gud. 

 Men om Jesus är 
livets bröd, så betyder det 
att väldigt många människor 
lever på fel kost. De mättar 
sin andliga hunger med 
skräpmat som inte kan ge 
någon varaktig tillfredstäl-
lelse. Och detta fenomen är 
heller inget nytt. Så var det 
redan med många av Jesu 
nyfikna åhörare. Uppen-
barligen lockades många till 
Jesus av någon slags sensa-
tionslystnad. Inte minst hade 
Jesu brödunder väckt stort 
intresse för Jesus. Men för 
detta var Jesus tvungen att 
ge folket en mild tillrättavis-
ning: ”Ni söker inte efter mig 
därför att ni har fått se tecken, 
utan därför att ni åt av bröden 
och blev mätta. Arbeta inte 
för den föda som är förgänglig 
utan för den föda som är består 
och skänker evigt liv och som 
Människosonen skall ge er.” 
Med detta vill Jesus säga att 
brödundret inte hade varit 
något självändamål. Det 
djupaste syftet var inte att de 
skulle bli mätta, utan att det 
skulle lära sig att tro och ta 
emot det andliga livet.  
Så får vi också tänka allt det 
jordiska goda som Gud ger 
oss. Alla jordiska välsignelser 
som mättar oss fysiskt, får vi 
tacksamt ta emot ur Guds 
hand, men vi skall inte se 
det som tillvarons djupaste 
mening. Istället skall vi se 
detta som tecken, vägmär-
ken, som pekar på den Gud 
som söker vår gemenskap 
genom Jesus Kristus. Och 
tar vi emot Honom, då 
mättar han oss på ett djupare 
och mer bestående sätt – ja, 
om så det jordiska livet för-
svinner så behåller vi ändå 
det andliga livet.

Magnus Skredsvik 
Präst i Skepplanda pastorat

Betraktelse

Livets bröd

Saknad kan inte 
beskrivas i ord.
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Hör du dåligt är
du inte ensam
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