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Älvängens Blå kyrka

Fastlagssöndagen den 6 mars 

Familjegudstjänst kl. 11.00 

”Kärlekens väg”
Präst: Per-Martin Andersson

Kompmusiker
Kyrkkaffe

Let us singLet us sing  

Prova-på-gospelProva-på-gospel
Skulle du vilja prova att sjunga gospel? 
Eller vill du bara ta chansen till ännu ett 
härligt tillfälle att få sjunga gospel tillsam-
mans med andra?

Då är du välkommen att vara med 
i ett gospelprojekt på två kvällar och en 
lördag som avslutas med en 
gospelkonsert!

Övning onsdagen den 9 mars 
 19.00-21.00 i Älvängens Blå kyrka
Övning tisdagen den 15 mars 
 19.00-21.00 i Nols kyrka
Övning lördagen den 19 mars 
 10.00 -17.00 i Älvängens kyrka
Konsert den 19 mars 
 17.00 i Älvängens kyrka

Det är gratis att vara med, men du får 
betala för din lunch på lördagen.

Vill du veta mer kontakta 
 Åsa Gunnervik 0303-444 023 eller 
 Tomas Mellås 0303-444 013.

I samband med 
gudstjänsten
avtackas 
församlingsassistent 
Per Stjernkvist

ÄLVÄNGEN. Världsböndagen 
firas i mer än 170 länder 
runtom på vår jord den 
första fredagen i mars.

Svenska kyrkan, Missions-
kyrkan och Smyrnakyrkan 
har beslutat sig för en 
gemensam gudstjänst i Blå 
kyrkan.

– Gudstjänsten startar 
klockan 12 och efteråt bjuds 
det en enklare måltid dit 
alla besökare är välkomna, 
säger Marie Nordvall, pastor 
i Smyrnaförsamlingen.

Det är 80 år sedan den första världs-
böndagsgudstjänsten hölls i Sve-
rige, i S:t Peters Metodistkyrka i 
Stockholm. På fredag blir det första 

gången som kyrkorna i Älvängen 
gör gemensam sak med anledning 
av Värlsböndagen.

– Initiativet kom från AnnMarie 
Svenninghed, pastor i Missions-
kyrkan. Vi genomför eukemeniska 
morgonböner med jämna mel-

lanrum och det var vid ett av dessa 
tillfällen som vi beslutade om en 
gemensam gudstjänst i samband 
med Världsböndagen, säger Marie 
Nordvall.

Temat i år är ”Hur 
många bröd har du?” och 

är skrivet av kvinnor i Chile.
– Det är ett år sedan som jord-

bävningen inträffade i Chile. Temat 
är i allra högsta grad aktuellt, säger 
Marie Nordvall och fortsätter:

– Vi kommer att ta upp en kol-
lekt på fredagens gudstjänst, som 
går till stipendier för kvinnor i olika 
länder så att dessa kan få sin utbild-
ning.

Världsböndagen innebär att 
böner beds på mer än 1 000 språk, 
med början när gryningen kommer 
i Tonga och slutar 40 timmar senare 
i Alaska.

SURTE. Fullsatt i vanlig ord-
ning.

Maia-ensemblens åter-
komst till Surte kulturhus 
blev en succé.

Publiken fick ta del av ett 
formidabelt scenframträ-
dande med finstämd sång 
och musik.

Maia-ensemblen, bestående av 
Sven Andrén, Eva Hermansson 
och Åsa Johansson, har charmat 
Surtepubliken vid ett antal tillfällen 
tidigare. Senast det begav sig stod 
Strindberg på repertoaren, den här 
gången bestod underhållningen i en 
serenad till Astri Bergman Taube.

– En jättebra föreställning som 
föll oss alla i smaken. De är verk-
ligen professionella och arrange-
manget höll högsta klass, förklarar 
Doris Hellman, ordförande i Sur-
te-Bohus Bok- och biblioteksför-
ening.

– Eva Hermansson gestaltade 
Astri Taube med den äran och be-
rättade i jag-form på ett fängslan-

de sätt.
Ett publikt evenemang återstår 

innan vårens programkalender är 
till ända. Den 29 mars gästas Surte 
kulturhus av trubaduren Ingvar 
Gunnarsson.

– Det blir också en favorit i repris. 
Ingvar är känd i våra kretsar och 
kommer garanterat att locka många 

besökare, säger Doris Hellman.
Den oro som medlemmarna i 

Surte-Bohus Bok- och biblioteks-
förening känt den senaste tiden, gäl-
lande ryktet om att Surte bibliotek 
skulle vara nedläggningshotat, är 
undanröjt. Doris Hellman berättar:

– Jag ringde upp Kultur- och fri-
tidsnämndens ordförande Jan Skog 

och han berättade att några sådana 
planer inte finns i dagsläget. Verk-
samheten skall fortsätta precis som 
vanligt och det känns jätteskönt.

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Frukostcafé för kvinnor 
lördag 5 mars kl 9-11  

Skepplanda församlingshem 
Kostnad 40 kr per person 

Evy Juneswed,  
missionär föreläser bl a om: 

Vad skiljer New Age och kristen tro? 
Vad hittar du i dagens andlighet? 

 
Fastlagssöndagen 6 mars 

S:t Peders kyrka kl 17 
Musikgudstjänst 

”Ingen annan Gud har sår” 
Kyrkomusiker Cecilia Dahlby medverkar 

Präst: Renny Olausson 
 

Maia-ensemblens återkomst en succé
– Välregisserad serenad till Astri Taube
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Sven Andrén hade sammanställt 
serenaden till Astri Bergman 
Taube.

Eva Hermansson och Åsa Johans-
son sjöng och spelade.

Porträttet av Astri som ung är målat av Evert Taube.

Maia-ensemblens återkomst till 
Surte kulturhus var uppskattad av 
publiken.

Världsböndagen uppmärksammas i Ale
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Nu på fredag arrangerar Svenska kyrkan, Missionskyrkan och Smyrnakyrkan 
en gemensam gudstjänst i Blå kyrkan med anledning av Världsböndagen.

Marie Nordvall, pastor i Smyrna-
församlingen, Älvängen.

Nu kommer den upp igen; frågan 
om vem av lärljungarna som är 
störst. Jesus var på väg till Jeru-

salem med de tolv och den här gången 
var det bröderna Jakob och Johannes som 
gick fram till Jesus och sade: ”Mästare, vi 
vill be dig om en sak: Låt oss få sitta bred-
vid dig, den ene till höger, den andre till 
vänster.” Jesus svarade: ”Ni vet inte vad ni 
ber om. Jag har ju berättat vad som skall 
hända mig i Jerusalem, hur jag skall ut-
lämnas till hedningarna, som ska håna, 
prygla och döda mig, och efter tre dagar 
ska jag uppstå. Men platserna till höger 
och vänster om mig kan jag bara ge till 
dem som har bestämts därtill.”

Jesus avstod från härligheten hos Gud, 
när han blev en människa som vi. Han 
ödmjukade sig så mycket, att han gick i 
döden för vår skull. Nu sitter han på Guds 
högra sida och vill hjälpa alla, som vänder 
sig till honom.

Jesus min Herr, dig vill jag älska, Du 
som i döden älskade mig. Dig vill jag lyda, 
dig vill jag tjäna, giva mig villigt, herre åt 
dig. Tag mina händer, tag mina fötter, öga 
och öra tag Herre kär. Hele mitt hjärta 
vill jag dig giva, Jesus min Herre, din blott 
jag är.

För Elimförsamlingen, Alafors
Maj-Britt Jigfelt

Störst är den som tjänar
Betraktelse


