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Med anor från 1932

Predikoturer
Skepplanda pastorat
Skepplanda torsd 13 maj kl 
10, Mässa Broman, Skepp-
landa kyrkokör, instrumen-
talister. Trumpet spelar från 
tornet 9.45. Onsd 19 maj kl 
18.45, Mässa med vårfest. 
Hålanda sönd 16 maj kl 12, 
Gudstjänst Broman. S.t Pe-
der sönd 16 maj kl 10, mässa 
Broman. Ale-Skövde sönd 
16 maj kl 17, Musikguds-
tjänst Broman. Tunge torsd 
13 maj kl 17, Gudstjänst 
Broman.

Fuxerna kyrka
Sönd kl 10, Högmässa, 
Westergaard. Kl 17, 
Vårkonsert. Tisd kl 8.30, 
Mässa i församlingshem-
met, Westergaard. Onsd kl 
18.30, Mässa Isacson.

Guntorp missionskyrka
Onsd 12 maj kl 18, Tonår 
& Äventyrsscout förbe-
reder Kilanda Marknad. 
Torsd 13 maj kl 11-15, 
KILANDA MARKNAD 
Vi är tacksamma för all 
hjälp vi kan få. Torsd 13-16 
maj, Kyrkokonferens och 
Equmenias Riksmöte i 
Örebro. Tisd 18 maj kl 16, 
Konfi rmanderna. Onsd 19 
maj kl 18.30, Spårarscout & 
Upptäckarscout.

Surte missionskyrka
Onsd 12/5 kl 18.30, Tonår. 
Kl 18.30, styrelsemöte. 
Torsd 13/5 kl 8, Gökotta 
vid fågeldammarna. Anne-
Marie Öhrn. Kaffekorg. 
Sönd 16/5 kl 11, Gudstjänst 
Leif Herngren. Kyrkkaffe. 
Månd 17/5 kl 19, Musik-
kåren. Tisd 18/5 kl 18.30, 
Samtalskväll för alla. Onsd 
19/5 kl 18.30, Tonår.

Nödinge församling
Onsd den 12 maj kl 10, 
Nödinge kyrka, Vardags-
gudstjänst R Bäck. 13 maj 
Kristi himmelsfärdsdag kl 
11, Nödinge kyrka Guds-
tjänst R Bäck. 16 maj 
Söndagen före Pingst kl 
11, Surte kyrka Gudstjänst 
H Hultén. Kl 15, Bohus 
Servicehus Mässa H Hultén. 
Onsd den19maj kl 11, Trol-
levik Gudstjänst

Smyrnaförsamlingen 
Älvängen
Tisd 11 maj kl 8-9, Bön.
Kl 14, Bibelsamtalsgrup-
pen. Lörd 15 maj kl 10-13, 
Second Hand & Café. Sönd 
16 maj kl 11, Gudstjänst 
med vittnesbörd, sång & 
musik av LP Väst som 
arbetar med missbrukarvård 
på kristen grund. Servering.
Tisd 18 maj kl 8-9, Bön.

Elimförsamlingen
Alafors
Sönd 16/5 kl 11, Gudstjänst 
Lennart Ekström.
Starrkärr-Kilanda 
församling
Tisd 11/5 Nols kyrka kl 8, 
Morgonbön med frukost.
Tisd 11/5 Älvängens kyrka 
kl 18.30, Veckomässa Per-
vik. Onsd 12/5 Starrkärrs 
kyrka kl 9.30, Vardagsmässa 
Nilsson. Torsd 13/5 Kilanda 
kyrka kl 9.30, Gudstjänst 
Nordblom. Kyrkokören 
medverkar. Torsd 13/5 Ki-
landa kyrka kl 13, Konsert 
med gospelkom med kom-
pband under ledning av Åsa 
Gunnervik. Sönd 16/5 Nols 
kyrka kl 11, Mässa Nord-
blom. Starrkärrs kyrka kl 
11, Mässa Nilsson. Älväng-
ens kyrka kl 18, Kvällsmässa 
Nordblom. Tisd 18/5 Nols 
kyrka kl 8, Morgonbön med 
frukost.

Filadelfi aförsamlingen-
Bohus pingstkyrkan
Onsd 12/5 kl 19, Bibel-
läsning och bön. Söndag 
16/5 kl 11, Gudstjänst Leif 
Karlsson, sång. Onsd 19/5 
kl 19, Bibelläsning och bön.

Älvängens missionskyrka
Sönd 16 maj kl 17, 
Gudstjänst. Våravslut-
ning med SMU 100 år. 
Anne-Marie Svenninghed. 
Undomspraktikanterna, 
SMU-are. Sång: Smultron. 
Grillfest. Månd 17 maj kl 
18.30, Scout. Tisd 18 maj kl 
18, Nyingscout. Avslutning 
med föräldrar. Onsd 19 maj 
kl 14.30, Läxläsning. Torsd 
20 maj kl 18.30, Tillsam-
mans i bön. 

Döda

Walter Hertz, Surte har 
avlidit. Född 1915 och efter-
lämnar barnen Göte, Rune, 
Britt-Marie och Barbro 
med familjer som närmast 
sörjande. 

Bengt Sjögren, Surte har 
avlidit. Född 1934 och 
efterlämnar makan Mona, 
barnen Susan och Ingela 
med familjer samt syskon 
med familjer som närmast 
sörjande.

Annette Ahlfors, Nödinge 
har avlidit. Född 1960 och 
efterlämnar maken Stefan, 
barn med familjer samt 
mor och far som närmast 
sörjande.

Erik Olsson, Nol har 
avlidit. Född 1926 och ef-
terlämnar barnen Irene och 
Dennis med familjer som 
närmast sörjande.

Dödsfall Jordfästningar
Einar Nilsen. I Nödinge 
kyrka hölls tisdagen 4 maj 
begravningsgudstjänst för 
Einar Nilsen, Nödinge. 
Offi ciant var komminister 
Reine Bäck.

Göte Ellström. I Surte 
kapell hölls torsdagen 6 maj 
begravningsgudstjänst för 
Göte Ellström, Surte. Of-
fi ciant var kyrkoherde Harry 
Hultén.

Lilian Gustavsson. I Starr-
kärrs kyrka hölls fredagen 7 
maj begravningsgudstjänst 
för Lilian Gustavsson, 
Älvängen. Offi ciant var kyr-
koherde Björn Nilsson.

Jane Schoffa. I Nödinge 
kyrka hölls fredagen 7 maj 
begravningsgudstjänst för 
Jane Schoffa, Nödinge. 
Offi ciant var komminister 
Reine Bäck

Min älskade Make
Vår käre Pappa

Svärfar och Morfar

Bengt Sjögren
* 10/3 1934

har i dag stilla lämnat
oss i sorg och saknad.

Surte
1 maj 2010

MONA
SUSAN och RASMUS

Sara, Sanna
INGELA och NIKLAS

Nina, Marcus,
Mattias, Matilda

Syskon med familjer
Övrig släkt och vänner

Du ville oss alla så 
innerligt väl

Du månade om oss med 
hela Din själ

Du sparade aldrig Dig 
själv för de Dina

Minnena av Dig är så 
ljusa och fina

Tack för våra lyckliga år 
tillsammans

Begravningsgudstjänsten
äger rum torsdagen

20 maj kl. 11.00 i Surte
kapell. Efter akten

inbjudes till minnesstund
i församlingshemmet.

Svar om deltagande till
Ale Begravningsbyrå

tel. 031-98 32 50, senast
tisdagen 18 maj.

Min älskade Maka
Vår underbara Mamma

Svärmor, Mormor
Farmor och Dotter

Annette Ahlfors
* 21/12 1960

har i dag stilla lämnat
oss i stor sorg

och saknad.

Nödinge
4 maj 2010

STEFAN
JIMMY
Linus

JESSICA och TONY
Cindy, Dennis

KIM, KEVIN, HIVA
MOR och FAR

Släkt och vänner

Du somnade stilla
Nu sjukdom och oro ej 

mer gör Dig illa
Skön blir vilan som 

friden ger
Gott att veta, Du lider 

ej mer

Begravningsgudstjänsten
äger rum onsdagen 19
maj kl. 14.00 i Nödinge
kyrka. Akten avslutas i
kyrkan. Valfri klädsel.

Ett varmt tack till
Hemsjukvården,

Dagvårdsenheten,
Kuratorn och avd. 2 och

AVH-teamet på Kungälvs
sjukhus för god och

kärleksfull omvårdnad.

Ett stort tack till Er alla
som med varm omtanke
och vänligt deltagande

hedrat vår käre

Karl-Erik
Andersson

vid hans sjukdomstid
och bortgång. Tack till

Kungälvs sjukhus kirurgi
avd. 1 och Vikadamms

korttidsenhet för
kärleksfull vård. Tack

för alla vackra blommor
och gåvor till

Cancerfonden. Ett
särskild tack till prästen

Bengt Broman för din
värme och för att du

gjorde akten till ett ljust
minne samt till Peter
Corneliusson för den

vackra sången.

LIZ, CONNY och ROLF
med familjer

Tack

Vår Älskade

Erik Olsson
* 29/4 1926

har i dag lämnat oss i
stor sorg och saknad.

Nol
2 maj 2010

IRENE med familj
DENNIS med familj

Släkt och vänner

Sov gott Pappa

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen 28

maj kl. 11.00 i Starrkärrs
kyrka. Efter akten

inbjudes till minnesstund
i församlingshemmet.

Svar om deltagande till
Ale Begravningsbyrå tel.

0303-33 33 99 senast
onsdagen 26 maj. Lika

välkommet som blommor
är en gåva till Cancer-

fonden tel. 020-59 59 59.

Ett varmt tack till
personalen på

Hemvården Nol/Alafors
samt Dagverksamheten

i Älvängen.

De stora pojkarna 
springer före oss 
uppför de branta 

trapporna. De hinner med 
att klättra i träd och upp-
täcka naturen runt omkring. 
Det är jobbigt för Lilleman 
att klättra men han håller sin 
lilla hand i min, vi hjälps åt, 
lite stöttning här, lite lyft-
hjälp där och så småning-
om är vi också uppe. Djuren 
som går och betar i närheten 
är stora och lite skrämman-
de och då tar han ett fasta-
re tag om min hand tills vi 
kommit ut ur hagen. Det är 
tryggt att ha någon att ty sig 
till när man är liten och allt 
omkring en är stort och lite 
skrämmande.

Var starka och frimodiga! 
Var inte rädda och för-
skräckta ty Herren din Gud 
går själv med dig. Han skall 
inte lämna eller överge dig. 
Så sa Mose till judarnas folk 
för många tusen år sedan.

Jesus förbereder sina 
lärjungar på vad som skall 
hända när han lämnar dem. 
Lärjungarna är bedrövade. 
De förstår inte riktigt vad 
det är som händer. De 
känner sig fullständigt 
maktlösa. Andra människor 
kommer att påverka deras liv 
och de kan inte göra något 
för att förhindra det.

Så är det ju för oss också 
i många situationer. En 
person förlorar sitt arbete. 
Tillvaron blir otrygg. Det 
som förut var så självklart, 
den ekonomiska trygghet 
som fanns är utbytt mot en 
tillvaro där pengarna räcker 
till mindre. Den tillhörighet 
och samhörighet som jag 

haft på jobbet försvinner. 
Jag är inte längre behövd, 
mina kunskaper räcker inte 
till längre, jag duger inte – 
ingen vill ha mig. Hur skall 
det gå?

Jag är gammal och känner 
mig ensam. Det som förut 
var så enkelt och självklart 
att göra, klarar jag bara med 
stor möda eller inte alls. Jag 
har blivit beroende av andra 
för de mest självklara saker. 
Mina närmaste har fullt upp 
med sina vardagsbestyr och 
tar sig inte tid att hälsa på 
mig trots att jag längtar efter 
dem. 

Jag är handikappad och 
beroende av andra män-
niskors hjälp. Den hjälpen 
minskar i takt med att bespa-
ringarna ökar. Visst låter det 
fint när man säger att mina 
behov kommer att bli till-
fredsställda, att jag får den 
hjälp jag har behov av men 
jag själv märker ju att det 
inte är så och jag blir otrygg, 
ledsen och upprörd.

Jesus säger att Gud 
Fadern själv älskar oss. Den 
tryggheten får vi ha vad 
som än händer. Vi kan ha 
frid i honom oavsett vad 
vi råkar ut för. Och Jesus 
säger vidare att vi skall be till 
Fadern i hans namn och han 
skall ge oss det vi behöver – 
för att vår glädje skall vara 
fullkomlig. 

En glädje mitt i sorg och 
bedrövelser men också en 
glädje när jag lever mitt liv 
fyllt av vardagens alla van-
ligheter.

Anne Marie Öhrn
Surte Missionsförsamling

Betraktelse

Var starka och frimodiga
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