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0303-444 000
Först med det senaste?
Nyhetsbrev på www.mittiale.se

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

Förmiddags-Förmiddags-

 café café

F.d. domkyrkoorganist 

Henrik CervinHenrik Cervin 
spelar Bach på kyrkoorgeln 
och berättar om Bach. 

Vem var han och hur 
låter hans musik?

Starrkärrs kyrka 
25 november 
kl 10.00-12.00

Syföreningen inbjuder till 

Grötfest Grötfest 
i Älvängens blå kyrka

Onsdagen den 1 december 
klockan 13.00-15.00

Kom och dela en stunds 
gemenskap under enklare former.

Du kommer att bjudas på gröt och 
annat smått och gott!

Alla är varmt välkomna!

Kontakt: Ulrika L Andersson, diakon,  0303-444 022

Kapellvägen 4

Titeln på Christer Björkmans ballad, 
säger samma sak som det gamla ord-
språket ”Idag är den första dagen på 

resten av ditt liv”.
Vårt kyrkoår håller på att rinna ut, och vi 

påminns om att tiden har ett slut.
Vårt liv blir kortare för var dag som går.
Och vi vet egentligen ingen av oss om det 

blir något nästa år.
Jag har en vän som ofta påminner sin 

man om att hon älskar honom. ”Om jag inte 
lever imorgon, så kom ihåg att jag älskar 
dig”, säger hon. 

Något att tänka på, och ta efter?
Domsöndagen som avslutar kyrkoåret, 

handlar om Kristi återkomst.
Om hur han kommer när vi minst anar 

det och därför bör vara beredda. 
För vem vill att han skall komma när 

”huset ser ut som ett slagfält”? 
Vi kan leva våra liv fyllda av förväntan, 

förväntansfulla över ett möte med Honom 
som låter nästa dag vara den första i vårt liv 
oavsett om det varit fyllt av misslyckanden 
och pinsamheter.

Det är ingen ide´ tänker du kanske, det är 
alltför mycket som inte kan ändras. 

Och visst är det så att tiden som flytt, den 
får vi inte tillbaka, men det är också så, att 
allt det som vi tycker eller andra tycker ute-
stänger oss, det ska inte heller komma till-
baka. Idag är den första dagen på resten av 
vårt liv!

Och vi kan också fylla det med kärlek, 
och tala om för dom som vi tycker om, att vi 
gör just det. 

Imorgon är en annan dag.

”Så säger Herren:
nu skapar jag en ny himmel
och en ny jord.
Det som varit 
skall man inte mer minnas,
inte längre tänka på.
Nej, gläd er och jubla för evigt
över det som jag skapar.” Jesaja 65

En glädjerik fortsättning önskar
Vivianne Wetterling

kyrkoherde i Skepplanda/
Hålanda och Lödöse församlingar

Betraktelse

”Imorgon är en annan dag”

www.svenskakyrkan.se/skepplanda
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Stöd
Astma- och 
Allergiförbundets
Barnallergifond
Pg 90 09 06-9

Har du frågor
om cancer?
Cancerfondens
informations- och stödlinje

020-222111
infostodlinjen@cancerfonden.se
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