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Tisdagar eller Onsdagar i
Älvängens blå kyrka

(Kapellvägen 4)
kl. 16.15-18.00

Träffarna startar tisdagen den 14
och onsdagen den 15 september.

Torsdagar i 
Nols kyrka
(Nordängsvägen 11)

kl. 16.00-18.00
Träffarna startar torsdagen den

9 september i Nols kyrka.
Gudstjänststart söndagen 

den 12 september 
kl. 11.00 i Starrkärrs kyrka.

Sommarläsning
Start söndagen den 28 november

kl. 11.00 i Starrkärrs kyrka.
Sommarläger 17-26 juni 2011

Sista anmälningsdag

27 augusti27 augusti
Mer info. och anm.blankett 

fi nns på hemsidan
www.mittiale.se

En cirkusfest för alla åldrar �
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De 50 första rätta svaren vinner två biljetter till Cirkus Skratt 
söndag 12 september kl 15.00 på Grusplan i Nödinge.

Så här gör du:
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FINN FEM FEL!

Annonsen oss tillhanda  
senast 24 augusti
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Så börjar då sommaren 
gå mot sitt slut och se-
mesterfirarna kommer 

tillbaka. Det är en sommar 
att vara tacksam för, men 
lite ensam för den som har 
svårt att vara igång. Själv 
har jag den senaste tiden 
haft ”sällskap” med en sjuk 
kvinna, vars besvär påmint 
mycket om mina egna fast 
värre. Hon hade inte kunnat 
räta på sig de senaste arton 
åren…

Det var så Jesus såg henne 
i synagogan (judarnas kyrka) 
där han undervisade på sab-
baten. Som alltid kände han 
för de svaga och kallade på 
henne. När hon kom, sa 
han: ”Kvinna, du är fri från 
din sjukdom” och så lade 
han sina händer på henne. 
Genast kunde hon räta på 
sig och hon tackade Gud.

Men en, som inte såg 
detta med blida ögon, var 
synagogföreståndaren. Han 
tyckte att Jesus skulle låta bli 
att bota på sabbaten och sade 
till folket: ”Det finns sex 
dagar, när man ska arbeta. 
Då kan ni komma hit och bli 
botade. Men inte under sab-
baten”. Då Jesus hörde detta 
blev han arg: ”Hycklare”, 
sade han till folket. ”Löser 
inte ni er oxe eller åsna också 
på sabbaten och leder ut och 
vattnar dem. Men här är en 
kvinna, som lidit i arton år. 
Skulle inte hon få lösas på 
sabbaten?”

Dessa ord kom alla hans 
motståndare att skämmas, 
men folket gladdes över det 

underbara som han gjorde.
Det som är så skönt för 

oss som lever idag är att även 
om vi upplever dagar som 
mörka och tunga, kan Jesus 
hjälpa oss, om vi ber honom. 
Han hjälper till både kropp 
och själ.

Namnet Jesus himlens 
hälsning, det mitt hjärtas 
kärlek vann. I det namnet 
fann jag frälsning. Inget 
annat frälsa kan.

Elimförsamlingen Alafors
Maj-Britt Jigfelt

Betraktelse

Jesus kan och 
vill hjälpa

Clowner
Jonglörer

Hästar & ponnies
Akrobater
Hundar

En cirkusfest för alla åldrar �
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”Många artister i världsklass”
Bohusläningen

”En cirkus utöver det vanliga”
KK

”En naggande god föreställning.
Sällan har åskådare så livfullt
applåderat och skrattat”
Göteborgs-Posten

”Världsklass”
NLT
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och mycket
mycket mer!!
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Söndag 12 sept kl. 15.00
Grusplan Nödinge (vid Nödingeskolan)

Pris 60 kr/person (ord pris 260-270 kr/person)
Biljetter säljs hos Allans Bokhandel i Älvängen 

och på ICA Kvantum i Nödinge.
Överblivna biljetter säljes i entrén/kassan 1 timme 

innan föreställningen börjar. 

Det går också att beställa biljetter per 
telefon: 0303-74 21 13

Lördagen den  28 Au-
gusti är det återi-
gen dags för Smyrna 

Second Hand att öppna  
inför en ny säsong.

Under våren har vi 
kunnat förmedla pengar till 
de katastrofdrabbade i Haiti 
och till andra angelägna 
hjälpprojekt främst riktade 
till insatser för barns behov, i 
länder som Sri Lanka,   Tan-
zania, Uganda, Vitryssland, 
Bolivia, Indien och Tchad

Öppningsdagens försälj-
ning kommer oavkortat 
att tillfalla PMU-Interlifes 
insamlingsaktion

för att bistå den över-
svämningsdrabbade befolk-
ningen i Pakistan , i första 
hand en hjälp för 500 hem-
lösa familjer. Under den 

kommande säsongen pla-
nerar vi för övrigt att kunna 
göra särskilda insatser för 
bl.a  Radiohjälpens insam-
ling ”Världens barn”

Genom summan av 
mångas insatser kan stora 
resultat till hjälp för nöd-
lidande människor uppnås 
och vi är tacksamma för Ale-
bornas fortsatta stöd genom 
att skänka prylar som andra 
kan bli nöjda ägare till. 

Inlämning av varor sker 
vid butiken tisdagskvällar 
mellan kl 18-20.

Vi ser fram emot att möta 
såväl gamla som nya kunder 
. Passa på att fynda och gör 
en insats för nödlidande 
människor i olika delar av 
vår värld!

Daniel Höglund

Smyrna Second Hand stöder 
översvämningsoffer i Pakistan


