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I cykelskjulet står min ny-
inköpta röda cykel och 
glänser. Den är inte bara 

fin, den fungerar också all-
deles utmärkt. Styret är rätt 
vinklat och sadeln är lagom 
mjuk, dessutom är den utrus-
tad med navgenerator. För 
den som inte är hemma i den 

moderna cykelbranschen kan 
jag upplysa om att det bety-
der att ljuset fungerar utan 
dynamo eller batterier. Bara 
att trampa på och lampan 
lyser ”av sig själv”, helt per-
fekt!

Tänk om vi skulle göra ett 
tankeexperiment och låtsas 

att de olika delarna på cykeln 
var levande och kunde prata. 
Och tänk om de då skulle få 
för sig att börja diskutera om 
vem som är viktigast. ”Utan 
oss kommer ni ingenstans”, 
säger hjulen ”Men ni kan inte 
rulla om inte vi trampar fram 
er”, säger tramporna. ”Om 
inte jag får styra, hjälper det 
inte hur mycket ni trampar 
och rullar”, säger styret, 
osv…

När Jesus vänner börjar 
diskutera om vem som är 
störst är Jesus snabb med att 
få dem på andra tankar. Ni 
tänker fel, menar han, stor-
heten ligger i att vara till för 
varandra. Den är störst som 
intar en tjänares ställning, 
säger Jesus, och tar sig själv 
som exempel. Han lämnade 
den himmelska världen för att 
ge sitt liv för en fallen mänsk-
lighet. Och erbjuder oss ett 
liv med mening och innehåll 
som inte ens döden rår på. 

Att leva som kristen är att 
följa Jesus exempel; att ge 
istället för att kräva, att sam-
verka istället för att konkur-
rera. Tillsammans blir vi som 
delarna i min nya cykel. Han 
som är världens ljus, Gud 
själv, lyser genom oss ”av sig 
själv” när vi betjänar varan-
dra. Och det för att fler och 
fler ska upptäcka att det finns 
ett ljus som inte det mörkaste 
mörker rår på!

Marie Nordvall
Pastor i Smyrnaförsamlingen

Älvängen

En dynamisk enhet

Välkomna till 

Missionskyrkan 
och SMU

AKTIVITETER FÖR BARN OCH UNGDOMAR

�������	
�����
��������������	�
�����
��������������	
��	���
� !�"������������

�����#���������	
��	��
$%&�'(&�����������

�#)�	����	����$�**�%���+��
%,-.%'�&����������
�������
������������� �������������������
!"�##��$������������#���������	�
�������������
��������#�������
���
�

�/���#���������		���0��	�
�(�1%"��'�,%���������

�/�����	����0���	
���2&���������	�
����

%$���
����������	��
�������$�&
'���($�����)$�����*�#��+�����,��
(�-��,+,.��������/�
*����0������#��$���(�-��,+��/�+���

Start vecka 36 alt. 37. Alphakurs v 37.
Mer information finns på 

www.alvangensmissionskyrka.se

Svenska Missionskyrkans 
Ungdom

Starrkärr-Kilanda församling
Alafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-Älvängen

www.mittiale.se - 0303-444 000

Söndag 5/9, 14:e trefaldighet

Gudstjänst
Nol 11.00    Mässa, Nilsson

Älvängen 11.00, Landahl Andersson
 

Torsdag 9/9

Veckomässa
Nol 18.30, Nordblom

Starrkärrs församlingshem

Öppen förskola
onsdagar 9-12

Kammarkören VocAle 
blandad kör, körvana krävs, varannan tisdag 

19.00-21.30. Start 31/8

Damkören Vox feminale 
körvana krävs, var tredje lördag 9.30-12.30. 

Start 11/9

Flickkören 
(för åk 4-6) torsdagar 16-17 start 9/9

Körledare för ovanstående körer: 
Sabina Nilsson 0303-444 032

Nols kyrka

Öppna förskolan 
måndagar och torsdagar 9-12

Vuxen-baby-grupp 
tisdagar 10-12 med mycket sjung och gung

Kyrkis 
onsdagar 14.30-16.30 med start den 1/9. Anmälan 

till Pernilla Olausson tel 0303-444 037

Barnkören Gnola 
onsdagar 15.45 – 16.30 med start den 1/9. 

Anmälan till Tomas Karlsson tel 0303-444 013

Magnoliakören  
onsdagar 19-21 med start 1/9

Juniorer (för barn i åk 4-6) tisdagar 
15.30-17.00 med start 7/9

Kyrkans ungdom torsdagar 19-22

”Tro´t om du vill!” – läsecirkel över 
Matteusevangeliet, tisdagar kl 18.30 – 20, 

med start 21/9.

”Brödhuset” – öppet hus med kaffe, 
måndagar kl 14-16

Älvängens blå kyrka

Söndagsskola: 
alla 11-gudstjänster med start 5/9

Öppen förskola
måndagar 9-12, torsdagar 9-12

Miniorer 
(för barn i åk 0-2) torsdagar 15.30-17:00 

med start 9/9

Juniorer 
(för barn i åk 3-6) måndagar 15.30-17.00 

med start 13/9

Kyrkans ungdom 
(från åk 7) tisdagar kl 18.30-21.30

Gospelkören ”gospel.kom” 
startar torsdagen den 26 augusti 19.00-21.15.

 (Obs! Ingen övning den 2 sep!)

Kyrkokören 
startar tisdagen den 7 september 10.00-12.00

Starrkärr-Kilanda församling
Alafors - Kilanda - Nol - Starrkärr - Älvängen

www.mittiale.se 
0303-444 000

www.svenskakyrkan.se/skepplanda
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