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

Palmsöndagen, 28 mars
Kilanda 9.30 Gudstjänst ..............................Pervik
Starrkärr 11.00 Mässa ...............................Nordblom
Älvängen  11.00 Mässa .....................................Pervik
Nol  18.00 Mässa ...............................Nordblom
Måndag 29/3 Måndag 29/3 
Älvängen  19.00 Musikmeditation  ...................Pervik
   Mikael Björck, gitarr
Tisdag 30/3Tisdag 30/3 
Älvängen  19.00 Musikmeditation  ................. Nilsson
   David Nilsson och 
   Linn Magnusson sång
Onsdag 31/3Onsdag 31/3 
Älvängen  19.00 Musikmeditation  .............Nordblom 
   Lajo Roxenwell gitarr och sång
Skärtorsdagen 1/4Skärtorsdagen 1/4
Kilanda  16.00 Skärtorsd.mässa .................. Nilsson 
   Kyrkkaffe 
Nol   18.30 Skärtorsd.mässa .................. Nilsson 
Älvängen  19.00 Skärtorsd.mässa ....................Pervik 
   Kyrkokören 
Långfredagen 2/4Långfredagen 2/4
Älvängen  11.00 Långfredagsgtj .......................Pervik 
Nol   15.00 Musikandakt vid korset ....... Nilsson 
Starrkärr  18.00 Musikgudstjänst vid graven 
   Damkören Vox feminale sjunger 
   G. B. Pergolesi: Stabat mater 
   tillsammans med solister och
   orkester ................................ Nilsson 
Påskdagen 4/4Påskdagen 4/4
Starrkärr  11.00 Mässa  ................................... Nilsson 
   Kammarkören VocAle medverkar
Älvängen  11.00 Påskdagsmässa ......................Pervik
   gospel.kom medverkar
Nol   11.00 Familjegudstjänst, gNola och 
   MagNolia medverkar. Påsklunch 
    ..........................................Nordblom 
Annandag påsk 5/4Annandag påsk 5/4
Kilanda  11.00 Mässa  ...............................Nordblom
   Kyrkkaffe

Palmsöndagen, 28 marsPalmsöndagen, 28 mars TEMAKVÄLLTEMAKVÄLL
Onsdag 24 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 kring dessa viktiga frågor!

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

Lördagen den 27 mars kl 11.00
Älvängens Blå kyrka

Tombola – för stora och små
Lotterier
Försäljning av hembakat - bröd, bullar och 
kakor
Andakt
Auktion kl 12.30
Kaffe och fika till försäljning

Behållningen från basaren går oavkortat till 
Svenska kyrkans internationella arbete, fram-
för allt arbetet med att ge människor tillgång 
till rent dricksvatten. Smutsigt vatten är ett av 
de största hoten mot människors liv. Varje år 
dör 1,8 miljoner barn av diarréer som skulle ha 
kunnat förebyggas med ett glas rent dricks-
vatten och tillgång till en toalett. 

Det kan vi göra något åt!
Varmt välkommen hälsar 
Syföreningen i Starrkärr-Kilanda församling

Syföreningens Syföreningens 
BasarBasar

FörmiddagscaféFörmiddagscafé 
i Kilanda församlingshemi Kilanda församlingshem 

torsdagen den 25 mars 10.00-12.00

Gamla testamentetGamla testamentet
på några minuterpå några minuter

Dagens gäst församlingspedagog Dagens gäst församlingspedagog 
Solveig M. SanderssonSolveig M. Sandersson

SPF Alebygdens marsträff 
hade lockat 75 medlemmar 
till Surte församlingshem. 
De fick sig till livs en fas-
cinerande bildberättelse 
av Ulf Magnusson. Han 
skildrade den siste lantbrev-
bärarens liv i Mölndal. Detta 
var en fantastisk människa 
som var en institution i Fäss-
bergsdalen med omnejd.

Han visste var dörrnyck-
eln låg och gick in och satte 
på kaffet. När det var färdigt 
ropade han in gårdsfolket 
från åkern. Han blev god vän 
med många av sina kunder. 
En av dem var Ann-Marie 
Sällbergs mamma Estrid.

Ortsombuden i Surte-
Bohus bjöd sedan på förtä-

ring och hade samlat ihop 
en stor mängd lotterivinster. 
Vi fick information om resor 
och studiecirklar. I en cirkel 
har man läst Selma Lager-
löf och den 27 maj gör man 
en resa till Mårbacka. Alla 
medlemmar är välkomna att 
delta.  I mån av plats får vi 
följa med SPF Skepplanda-
Hålanda till påskliljorna i 
Fagerås den 4 maj. Dess-
utom planeras en teaterresa 
till Malmö 17-18 april för att 
se ”Det våras för Hitler”

Nästa månadsträff är den 
14 april i Älvängen. Då blir 
det mannekänguppvisning. 
Det brukar vara populärt.

Lennart Mattsson

SPF-träff i Surte
SPF:s marsträff lockade 75 medlemmar till Surte försam-
lingshem.

Den medelålders 
kvinnan satt åter-
igen med tårade 

ögon i pastorns samtalsrum. 
Besöken hade blivit flera 
under den senaste månaden. 
”Det värsta är att jag har 
ingen att prata med. Trots 
att jag har massor av vänner 
finns det ingen som jag vill 
anförtro mig åt, som kan 
förstå hur jag känner mig.” 

När livet gick sönder 
upptäckte kvinnan att hon 
var ensam, hon hade vänner 
men ingen av dem kunde 
dela hennes börda. Hennes 
upplevelse delar nog många 
av oss, påfrestningar och 
lidande ingår i livet och det 
drabbar oss emellanåt med 
full kraft. Och, i alla fall i viss 
mån, måste vi ta oss igenom 
dem själva. Men Guds ord 
kommer med goda nyheter, 
det finns Någon som vill 
dela vår börda. 

På vägen, som går genom 
Getsemane och vidare till 
korset, blir Jesus den mest 
prövade människa som 
någonsin funnits. Med 
ångest utan dess like drop-
par svetten som blod ner 

på marken när han bär all 
världens synd i sin kropp. 
Från att ha varit hyllad av 
massorna minskar skaran 
runt honom för varje dag 
och till sist blir han alldeles 
ensam. Övergiven, till och 
med av Gud, slutar hans liv 
på jorden i en plågsam död 
på korset. 

Hur svårt vi än har det, 
vilket lidande vi än går 
igenom, så har Jesus varit 
där före oss. Som människa 
gick han vägen till korset 
och därför vet han också hur 
vi känner oss när svårigheter 
drabbar oss. Eftersom han 
(Jesus) själv har prövats och 
lidit kan han hjälpa dem som 
prövas. (Hebr 2:18) 

Kvinnan som besökte 
pastorn för samtal vände sig 
så småningom till Jesus. Den 
yttre situationen förändrades 
inte nämnvärt men ändå 
fick hon hjälp. Hon var inte 
längre ensam, Någon delade 
hennes smärta. 

Marie Nordvall
Pastor

Smyrnaförsamlingen Älvängen

Betraktelse

Vägen till korset


