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Tid för musikTid för musik
Lördag 6 november kl.16.00 Musikandakt i Starrkärrs kyrka
Lördag 6 november kl.18.00 Musikandakt i Kilanda kyrka 

Musikandakt - En stund till eftertake. 
Elisabeth Ehlersson sång, Gunnar Lindgren saxofon, Sabina 
Nilsson orgel/piano och Ingela Fransson leder andakten.

Söndag 7 november kl.18.00 Minnes- och musikgudstjänst
i Starrkärrs kyrka 
Damkören Vox feminale medverkar.

Starrkärrs kyrkaStarrkärrs kyrka
torsdag-lördag kl 10.00-18.00

(4-6 november)

Kilanda kyrka Kilanda kyrka 
fredag 5 november 12.00-15.00

Välkommen in i kyrkan!Välkommen in i kyrkan!
Sök stillheten -  tänd ett ljus.

Vill du så finns det möjlighet att dricka en kopp kaffe
och samtala med någon.

Öppet hus i AllhelgonatidÖppet hus i Allhelgonatid

När Gud en gång ska-
pade jorden var 
hans tanke att den 

skulle vara en ljus och lyck-
lig plats att leva på. Så de 
första människorna, Adam 
och Eva, hade de bästa för-
utsättningarna för ett lyck-
ligt liv. Gud hade daglig 
kontakt med dem, de bodde 
i en härlig lustgård. De hade 
också sin fria vilja utom på 
en enda punkt, och det var 
där frestelsen till synd bör-
jade. 

Han kallas ormen den 
onda makten som visste hur 

han skulle få dem att tvivla 
på Gud. Han sa: ”Skulle 
Gud ha sagt….? Och så 
ändrade han lite på ordaly-
delsen. De föll för frestelsen 
och blev utkörda ur Edens 
lustgård.

Om detta skriver Paulus 
till romarna: Om alla dog 
genom en enda mans synd, 
så kan nu alla få liv genom 
en enda nådegåva, Jesus 
Kristus. Liksom en enda 
människas olydnad gjorde 
alla till syndare, skall en 
endas lydnad göra alla 
rättfärdiga, om vi tar emot 

gåvan.
Det finns en sträng i 

djupet av mitt hjärta, vars 
ton om himmelskt ursprung 
vittne bär. Och om mitt liv 
än fylls av sorg och smärta, 
dess klang-färg lika fylld 
av jubel är. En jubelton vid 
Golgata bröt fram, min själ 
blev frälst vid blicken på 
Guds lamm. En frihetssång, 
halleluja, bröt fram en gång 
på Golgata.

För Elimsförsamlingen
Maj-Britt Jigfelt

80 medlemmar hade mött 
upp till oktoberträffen som 
gick av stapeln i Nödinge 
församlingshem. Ansvariga 
var ortsombuden i Nödinge. 
För underhållningen svarade 
Bert Lundqvist. Han är 
mera känd som far till Maria 
Lundqvist som gestaltade 
”Sallly” på TV. Han bor på 
Hälsö och till ackompanje-
mang av vackra skärgårds-
bilder sjöng han visor med 
anknytning till denna miljö. 
Det var mycket uppskattat.

Antalet medlemmar ökar 
kontinuerligt och uppgår nu 
till 534. Verksamheten är 
god. Boule spelas i Alafors 
på tisdagar och torsdagar.

På måndagar är det stav-
gång på Dammekärr och på 
fredagar kulturvandringar 
runt om i regionen. De 
senaste vandringarna ägde 
rum i Verleskogen och Svar-
tedalen och lockade över 30 
deltagare.

Ett uppskattat besök 
gjordes på Allégården med 

åtföljande guidad vandring 
i Haga. Ett besök på ”Bana 
Väg i Väst” i kombination 
med trafikinformation fick 
dubbleras.

Datakurs, konstkurs och 
kurs om stormaktstiden har 
startat. En kurs i vinkunskap 
är på gång.

Årets julbord aväts på 
Ale gymnasium den 19 
november och Lucia firas 
i Medborgarhuset den 15 
december.

Lennart Mattsson

Förmånliga priser på lyktor och ljus. Du får hjälp med att fylla 
i Vita Arkivet och jurist Rustan Sterner svarar på frågor inom 
familjejuridik.

Försäljning av lyktor och ljus

Uddevallavägen 5, Kungälv

Tel: 0303-138 10

Öppet hus torsdag 4/11, kl. 09.00-17.00!

– inför allhelgona

Vi bjuder på kaffe och våfflor och hälsar dig varmt välkommen!

Betraktelse

Frälsningen genom nåd

Lyckad SPF-träff i Nödinge församlingshem

ÄLVÄNGEN. Historiens 
första Bibelmaraton i 
Ale slutade lyckligt.

Arrangemanget gick 
planenligt i mål på sön-
dagsförmiddagen.

Avslutningsceremo-
nin i Smyrnakyrkan 
följdes av många besö-
kare.

Sittplatserna räckte inte till 
och några fick faktiskt inta 
ståplats för att få uppleva 
avslutningen på årets Bibel-
maraton, det första någonsin 
i Ale kommun.

– Vi har fått en otroligt fin 
respons från personer som 
besökt oss under veckan och 
inte minst idag på vår avslut-
ning, förklarar Marie Nord-
vall pastor i Smyrnakyrkan.

– Samarbetet över sam-
fundsgränserna har fungerat 
jättebra och givit mersmak 
för framtiden. Vi kommer 
definitivt att fortsätta vårt 
samarbete, men i vilken form 
och på vilket sätt det kan 
utveckla sig återstår att se, 
säger Marie Nordvall.

Söndagens gudstjänst blev en glädjens högtid och när Ulrika Andersson, diakon 

Bibelmaraton gick i mål
– Festlig avslutningsceremoni i Smyrnakyrkan

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Ungdomar från Guntorps Missionskyrka sjung Lovsångsdans under ledning av Eva Andersson.

Blå kyrkans Gospelkör, dirigerad av Åsa Gunnervik, under-
höll med vacker sång.Berit Simonsson, inspiratör i OAS-rörelsen, predikade till 

församlingen.

Ulrika Andersson, diakon i 
Blå kyrkan, läste det sista 
kapitlet ur Bibeln.

Lovsångsdans med ballonger som svävade runt i Smyrna-
kyrkan, som var välfylld denna söndagsförmiddag.

i Blå kyrkan, läste det sista 
kapitlet ur Bibeln var det 
finalen på en veckas högläs-
ning.

– Vi har haft ett par hundra 
personer som läst högt ur 
Bibeln. Det tog sin början 

på måndag morgon och har 
sedan fortsatt varje dag fram 
till nu. Jag vill rikta ett stort 
tack till alla dem som delta-
git i bibelläsningen, förklarar 
Bengt Broman.


