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Vi hälsar vår nye pastor Per Kjellberg välkommen till 

Surte vid INSTALLATIONSGUDSTJÄNST 
SÖNDAGEN DEN 19 SEPTEMBER KL 11:00. 

Medverkande: Distriksföreståndare Ola Bojestig. 
Storband spelar. 

Alla hjärtligt välkomna!

SURTE MISSIONSFÖRSAMLING

TONÅR
Onsdagar kl 18.30-20.30

MUSIKKÅR
Lerum Surte Symphonic 
Band övar måndagar kl 

19.00-21.30

SCOUT
Tisdagar kl 18.30-20.00

KONFIRMANDER
Torsdagar kl 17 jämna 

veckor

SPEL- & FILMKVÄLL
Sista fredagen i månaden 

kl 18.30

GUDSTJÄNST
Söndagar kl 11 eller 17

DAGLEDIGTRÄFFAR
med spännande innehåll

Onsdagar 15.00

BATCAVE
Öppen ungdomsgård 

Varannan fredag kl 20-23 
Ojämna veckor

Varmt välkommen att delta i våra olika aktiviteter och 
samlingar i Surte Missionskyrka.

På www.surtemissionskyrka.se finns mer info.

Till minne 

Döda

Till minne av
vår Älskade

Ann-Britt 
Einarsson
* 11 mars 1947

17 september 2008

Två år har gått 
sedan du togs ifrån oss 

alldeles för tidigt.

Vi saknar Dig 
så oändligt mycket 
men vi minns Dig 

med kärlek och glädje.

ELVING
ULF, CECILIA 
och MARCUS
med familjer.

HOBBY för barn 7-12 år har startat upp 
för terminen, torsdagar kl 18.15 – 19.45.

Se hemsidan för information om övriga samlingar

SMYRNAKYRKAN ÄLVÄNGEN
www.smyrna.nu 

Min älskade Maka

Siv Harriet
Carlsson
* 19/11 1939

har i dag lämnat oss i
stor sorg och saknad.

Skepplanda
9 september 2010

SVEN-ÅKE
Broder med familj

Sov i ro

Begravningsgudstjänsten
äger rum i kretsen av de

närmaste.

Ett varmt tack till
personalen på Vikadamm

och Hemtjänsten för
kärleksfull vård.

Jordfästningar
Ruby Johansson.  I Starr-
kärrs kapell hölls torsdagen 
9 september begravnings-
gudstjänst för Ruby Johans-
son, Göteborg. Offi ciant 
var komminister Mikael 
Nordblom.

Margot Martinsson. I Hå-
landa kyrka hölls fredagen 
10 september begravnings-
gudstjänst för Margot Mar-
tinsson, Älvängen. Offi ciant 
var Lars Ingvarsson.

Ruby Johansson, Göteborg 
har avlidit. Född 1935 och 
efterlämnar syskon med fa-
miljer som närmast sörjande.

Gösta Jonsson, Bohus 
har avlidit. Född 1919 och 
efterlämnar makan Majken 
samt broder med familj som 
närmast sörjande.

Pentti Hosio, Nol har avli-
dit. Född 1937 och efterläm-
nar barnen Hannu och Päivi 
med familjer samt syskon 
med familjer som närmast 
sörjande.

Siv Harriet Carlsson, 
Skepplanda har avlidit. Född 
1939 och efterlämnar maken 
Sven-Åke samt broder med 
familj som närmast sörjande.

Ivar Edlund, Surte har 
avlidit. Född 1932 och 
efterlämnar makan Marga-
retha, barnen Kicki, Eva och 
Thomas med familjer samt 
syskon med familjer som 
närmast sörjande.

Gunborg Johansson, 
Surte har avlidit. Född 1927 
och efterlämnar döttrarna 
Gunilla och Marianne med 
familjer samt systrar med fa-
miljer som närmast sörjande.

Dödsfall

Vi lever i valtider och det utlovas bättre tider om vi röstar på rätt parti. 
I ett demokratiskt land har vi rätt att välja på det vi tror är bäst för 
oss. Söndagens bibeltext handlar om det vi alla måste möta förr eller 

senare. Så länge livet ler emot oss tänker vi kanske inte så ofta på det som 
kan hända. Sjukdomen knackar på dörren utan hänsyn till våra tankar och 
önskemål. Vi har ingen möjlighet att välja. De tre syskonen i Betania levde 
till synes ett gott liv när plötsligt broder Lasarus insjuknade i den dödliga 

sjukdomen. Systrarna Marta 
och Maria valde vägen som 
de lärt känna genom tron 
på Jesus. De sände bud efter 
Mästaren de hade mött i 
livet. Det är en trygghet att 
äga tron på Gud under allt 
som sker, även när inte allt 
blir som vi tänkt eller för-
står. Marta som såg att livet 
flytt kunde inte tro. Men, 
Jesus säger: Jag är uppstån-
delsen och livet, den som 
tror på mig skall leva om 
han än dör. Detta är den 
kristnes tro, döden är inte 
slutet. Det finns ett evigt liv. 
Läs gärna hela bibeltexten i 
bibeln nya testamentet Joh. 
evangelium Kap 11. Det kan 
stärka tron på Guds väldiga 
gärningar.

Leif Karlsson
Pastor Filadelfia-

församlingen Bohus
www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Starrkärrs kyrka
Onsdag 15/9

9.30 Vardagsgudstjänst
Nilsson  

Söndag 19/9 

  11.00 Mässa 
Medverkan av Magnoliakören   

Älvängens kyrka 
Söndag 19/9

 11.00 Mässa 
Söndagsskola  

Nordblom  

Nols kyrka
Söndag 19/9

17.00 Familjegudstjänst  
Nordblom  

Tisdag 21/9

8.00 Morgonbön 
med frukost  

Betraktelse

Döden och Livet

Skepplanda kyrkliga samfällighet

SAMFÄLLDA 

FULLMÄKTIGE
sammanträder

Torsdag 23 september 

kl 19.00
Ale-Skövde församlingshem

Ärende: Val av elektorer och 

ersättare inför biskopsval

Leif Andersson Ordförande

Lödöse och Skepplanda-Hålanda

församlingar

SPF Alebygdens septem-
berträff ägde rum i Starr-
kärrs bygdegård. Värdar 
var ortsombuden i Ki-
landa, Ölanda och Starr-
kärr. Ett 80-tal medlem-
mar hade mött upp. De 
fick lyssna till Leif Tho-
rell som spelade dur-
spel och berättade histo-
rier. Ann-Marie Ahlgren 
gjorde så god reklam för 
ett besök på Allégården att 
det genast blev fullteck-

nad. Samma gällde Nils-
Erik Silfverstens trafik-
träff på Bana Väg i Väst. 
Denna kommer troligen 
att dubbleras. 

Flera anmälde intres-
se för en resa till Holland i 
april liksom för en resa till 
Vrådal i Telemark i maj. 
Nästa månadsträff är den 
13 oktober i Nödinge För-
samlingshem.

Lennart Mattsson

Månadsträff hos SPF

Fun In Line, Linedance i Ale, bjöd i söndags på en välbe-
sökt prova-på-kurs. De som tagit sig till Älvängens Fol-
kets Hus fick lära sig en linedance och dansa den till 
några låtar ur olika genrer och med olika tempo. Flera 
blev sugna på att lära mer och anmälde sig till nybörjar-
kursen som startar nu på söndag. Det blev några sned-
steg, litet frustration men allra mest glada skratt och 
dansglädje.

Linedance i Älvängens 
Folkets Hus

BLI MÅNADS-
GIVARE TILL
RÖDA KORSET.
Ring 020 - 213 213


