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Med anor från 1932

Predikoturer
Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 23 maj kl 10, 
Mässa R Olausson.Hålanda 
sönd 23 maj kl 12, Mässa R 
Olausson. S:t Peders sönd 23 
maj se Ale-Skövde/Tunge. 
Ale-Skövde sönd 23 maj kl 12, 
Konfi rmationsmässa Skreds-
vik. Tunge sönd 23 maj kl 17, 
Musikgudstjänst Wetterling.

Fuxerna kyrka
Sönd kl 10, Högmässa, 
Isacson. Tisd kl 8.30, Mässa i 
församlingshemmet, Wester-
gaard. Onsd kl 18.30, Mässa, 
Isacson. Fred kl 18, Mässa, 
Kristensso.

Smyrna församlingen
Tisd 18 maj kl 8-9, Bön. 
Torsd 20 maj kl 10-12.30, 
SmyrnaCaféet. Fred 21 maj kl 
19, Föreläsning om Skapelse/
Evolution av Göran Schmidt. 
Kl 20.30, Effect – Café & Öp-
pet hus för ungdomar. Lörd 
22 maj kl 10-13, Second Hand 
& Café. Kl 16-18, Avslutning 
för kristendomsskolan/kon-
fi rmation i Missionskyrkan. 
Mingelfi ka. Sönd 23 maj kl 
11, Pingstgudstjänst, Marie 
Nordvall. Bön för konfi rman-
derna. Kyrkkaffe.

Starrkärr-Kilanda 
församlng
Tisd 18/5, Nols kyrka kl 8, 
Morgonbön med frukost. 
Torsd 20/5, Nols kyrka kl 
18.30, Veckomässa Nord-
blom. Sönd 23/5, Pingstda-
gen. Kilanda kyrka kl 9.30, 
Mässa Nilsson. Starrkärrs 
kyrka kl 11. Mässa Nilsson. 
Vårfest (se annons)! Nols 
kyrka kl 17, Familjegudstjänst 
Nordblom. Vårfest (se an-
nons)! Månd 24/5 Älvängens 
kyrka kl 18.30, Kvällsmässa 
Pervik.

Elimförsamlingen
Alafors
Torsd 20/5 kl 18, Musikcafé, 
Elvor o Janne Ohlin.

Guntorps missionskyrka
Onsd 19 maj kl 18.30, Spå-
rarscout & Upptåckarscout.
Lörd 22 maj kl 16, KON-
FIRMATION - SAMKVÄM 
MED REDOVISNING. 
Plats Älvängens Missions-

kyrka. Konfi rmander och 
ledare redovisar årets läsning. 
Mingelfest. Aftonbön. Sönd 
23 maj kl 11, KONFIRMA-
TIONSGUDSTJÄNST I 
GUNTORPS MISSIONS-
KYRKA. Sång av Ungdo-
marna. Efter gudstjänsten saft 
och kaka på gräsmattan. Onsd 
26 maj kl 18.30, Tonår & 
Äventyrsscout.

Nödinge församling
23 maj Pingstdagen kl 11, Nö-
dinge kyrka Mässa H Hultén. 
Kl 11, Surte kyrka Gudstjänst 
R Bäck. Kyrkkaffe. Tisd 25 
maj kl 11, Trollevik Guds-
tjänst H Hultén.

Filadelfi aförsamlingen 
Bohus-Pingstkyrkan
Onsd 19/5 kl 19, Bibelläs-
ning och bön. Sönd 23/5 kl 
11, Gudstjänst Helge Olson, 
sång. Onsd 26/5 kl 19, Bibel-
läsning och bön.

Surte missionskyrka
Onsd 19/5 kl 18.30, Tonår. 
Sönd 23/5 kl 11, Pingstdags-
gudstjänst Bo Cedergård. 
Församlingsmöte. Nattvard. 
Månd 24/5 kl 19, Musikkåren. 
Onsd 26/5 kl 18.30, Tonår. 
Fred 28/5 kl 19, Spelkväll för 
alla åldrar. Välkomna.
www.surtemissionskyrka.se

Älvängens missionskyrka
Torsd 20 maj kl 18.30, 
Tillsammans i bön. Kl 19.30, 
Körövning. Lörd 22 maj kl 
17, Sång och musik i vårens 
tid. Kören m.fl . Anne-Marie 
Svenninghed. Avtackning av 
undomspraktikanterna. Tisd 
25 maj kl 10, Stickcafé. Torsd 
27 maj kl 15, Andakt på Vika-
damm. Kl 18.30, Tillsammans 
i bön.

Döda

En grupp människor är 
samlade, både kvinnor 
och män. Det ligger 

i förväntan i luften. Borta 
är den vilsenhet och förvir-
ring man mötte bland dem 
ett par veckor tidigare. Men 
kantat med förväntan finns 
en viss osäkerhet. Vad är det 
vi väntar på? 

Hur tankarna gick hos 
Jesus vänner i Jerusalem strax 
före pingsthögtiden kan vi 
bara fantisera 

om. Jesus hade lämnat 
dem; mitt framför deras ögon 
hade han lyfts upp i höjden 
tills de inte längre kunde se 
honom. Och befallningen 
de hade fått var att vänta på 
något så diffust som en ande 
(vilket också är ordet för vind 
på grundspråket). Men inte 
vilken ande som helst utan 
en helig Ande, som skulle 
komma från Gud och den 
himmelska världen, platsen 
dit Jesus återvände. (Apg 1)

Lika lite som vi kan se och 
fånga vinden låter sig Anden 
beskådas eller fångas. Ändå 
har dess verkan varit lika 
synlig bland människor som 
vindens påverkan på träden: 

Fega lärjungar förvandla-
des till orädda vittnen trots 
förföljelse och död. Genom 
tiderna har sjukhus och barn-
hem växt upp som svampar 
ur jorden på olika platser och 
de flesta av oss har hört om 
Moder Teresa som begav 

Hjälparen – synlig 
fast osynlig 

Betraktelse

Maja Andersson, Alvhem 
har avlidit. Född 1928 och 
efterlämnar maken Berny samt 
dottern Pia med familj som 
närmast sörjande. 

Gunborg Grundström, 
Skepplanda har avlidit. Född 
1925 och efterlämnar dottern 
Inger med familj, Göran med 
familj samt syskon med famil-
jer som närmast sörjande.

Dödsfall

Jordfästningar
Erik Olsson. I Skepplanda 
kyrka hölls onsdagen 12 
maj begravningsgudstjänst 
för Erik Olsson, Älvängen. 
Offi ciant var kyrkoherde 
Vivianne Wetterling.

Karen Sörensen. I Starr-
kärrs kyrka hölls onsdagen 
12 maj begravningsguds-
tjänst för Karen Sörensen, 
Älvängen. Offi ciant var 
komminister Andreas 
Pervik.

Gunvor Karlsson. I Starr-
kärrs kyrka hölls fredagen 
14 maj begravningsguds-
tjänst för Gunvor Karlsson, 
Älvängen. Offi ciant var 
kyrkoherde Björn Nilsson.

Ronny Mossberg. I Surte 
kyrka hölls fredagen 14 maj 
begravningsgudstjänst för 
Ronny Mossberg, Surte Of-
fi ciant var kyrkoherde e.m 
Renny Olausson.

Vår älskade lilla
Mamma, Svärmor,
Mormor och Syster

Gunborg
Grundström

* 2/4 1925

har i dag oväntat
lämnat oss i stor
sorg och saknad.

Skepplanda
10 maj 2010

INGER och TORBJÖRN
Fredrik

Göran och Gunilla
Jan, Eva, Jonas

med familjer
Syskon med familjer

Övrig släkt och vänner

Vi alla som känt Dig 
och vet hur Du var

önskar så att Du bland 
oss fanns kvar

Men nu när Du gått dit 
vi alla ska gå

med glädje vi minns allt 
det fina ändå

Begravningsgudstjänsten
äger rum onsdagen 26

maj kl. 11.00 i
Skepplanda kyrka.

Efter akten inbjudes till
minnesstund. Svar om

deltagande till Ale
Begravningsbyrå tel.
0303-33 33 99, senast

måndagen 24 maj.

Tack
Till Er alla som på olika
sätt hedrade minnet av

vår älskade

Juhani Jussi
Eloranta

vid hans bortgång, för
blommor, brev,

telefonsamtal och alla
vackra blommor vid

hans bår samt för alla
minnesgåvor, vill vi

framföra vårt varma och
innerliga tack.

Ett särskilt tack till
komminister Magnus
Skredsvik och solist

Johan Ekstedt som med
tal och sång gjorde

begravningen till ett ljust
och vackert minne.

KARIN
Thomas, Peter, Maria

med familjer

För alla bevis på varmt
deltagande vid vår käres

Erik Persson
bortgång, för heders-

bevisningen, den vackra
blomstergärden vid hans

bår, den stora upp-
slutningen i kyrkan samt
för alla minnesgåvor, vill
vi framföra vårt varma

och innerliga tack.
Ett särskilt tack till
komminister Bengt

Broman och solist Emma
Kihl som med tal och

sång gjorde begravnings-
gudstjänsten till ett ljust

och vackert minne.

ELLEN
Lena, Lars, Göte, Stig

med familjer

Till alla Er som på olika
sätt hedrat minnet av

min älskade Make
och vår käre Pappa

Einar Nilsen
vid hans bortgång, för de

vackra blommorna i
kyrkan samt för minnes-

gåvor till Hjärnfonden
vill vi framföra vårt

varma tack.

INGA-LILL
Camilla, Glenn, Mattias

sig till Indien för att hjälpa 
de allra fattigaste bland de 
fattiga. Dessa och många, 
många fler var och är drivna 
av det liv och den kärlek som 
den helige Ande ger. 

Den helige Anden, som 
även bär namnet Hjälparen, 
finns där också för oss när vi 
sätter vår tillit till Jesus. Med 
sin kraft vill han bistå oss för 
att Guds kärlek och omsorg 
skall bli en verklighet i många 
fler människors liv!

Marie Nordvall
Pastor i Smyrnaförsamlingen, 

Älvängen

Vår älskade

Ebon Berko
* 17 mars 1933

har idag stilla insomnat

Nödinge 6 maj 2010

YVONNE och OLLE
Matilda, Anton,

Axel, Johan
RONNY och YVONNE
Frida, Jonatan, Emilia

Holger
Monica

Släkt och Vänner

Låt oss minnas de
       soliga dagar
då sorg och smärta fjärran 
       var
Låt oss minnas de
       glädjedagar
då vi tillsammans var 

   
Begravningsgudstjänsten 

äger rum i By kyrka 
onsdagen den 26/5 kl 

11.00. Efter akten inbju-
des till minnesstund i 

Silvenska Villan. Svar om 
deltagande önskas till 

Fonus, tel. 0533-133 20 
senast 24/5. 

Tänk på Cancerfonden. 
Gärna ljus klädsel.
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