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

Tisdag 19 aprilTisdag 19 april

Älvängens Blå kyrka 
Musikmeditation 19.00 

Sara Josefsson sång och
 Lajo Roxenwell sång och gitarr

Präst: Mikael Nordblom

Onsdag 20 aprilOnsdag 20 april

Älvängens Blå kyrka 
Musikmeditation 19.00 

Sabina Nilsson solosång
Präst: Per-Martin Andersson

21 april, Skärtorsdagen21 april, Skärtorsdagen

Kilanda kyrka 
Skärtorsdagsmässa 16.00 

Präst: Mikael Nordblom

Nols kyrka 
Skärtorsdagsmässa 18.30 

Präst: Mikael Nordblom

Älvängens Blå kyrka
Skärtorsdagsmässa 19.00 

Kyrkokören medverkar under 
ledning av Åsa Gunnervik.

Präst: Per-Martin Andersson

22 april, Långfredagen22 april, Långfredagen

Nols kyrka 
Långfredagsgtj. 11.00 
Medverkan av Walter Wessel 

Präst: Björn Nilsson

Älvängens Blå kyrka
Andakt 15.00 

Präst: Per-Martin Andersson

Starrkärrs kyrka 
Musikgudstjänst 18.00

Kammarkören VocAle med solister 
sjunger H. Schütz Johannes-

passionen på svenska.
I text och sång följer vi med i 

Johannesevangeliets berättelse om 
Jesu lidande, korsfästelse och död. 

Präst: Björn Nilsson

24 april, Påskdagen24 april, Påskdagen

Starrkärrs kyrka 
Påskdagsmässa 11.00 
Medverkan av Kammarkören 

VocAle Damkören Vox feminale 
Flickkören, Familjekören och 

församlingsorkestern. 
Präst: Björn Nilsson

24 april, Påskdagen24 april, Påskdagen

Älvängens Blå kyrka
Påskdagsmässa 11.00
gospel.kom och kompband 

medverkar. 
Efter gudstjänsten är det 

knyt-kalas-lunch!
Ta med mat till dig och ditt 

sällskap så dukar vi upp till buffé. 
Blå kyrkan bjuder på påsktårta. 

Präst: Per-Martin Andersson

Nols kyrka 
Påskdagsmässa 11.00 

Medverkan av Magnoliakören 
samt Walter och 
Joachim Wessel. 

Påskbrunch serveras efteråt!
Präst: Mikael Nordblom

25 april, Annandag påsk25 april, Annandag påsk

Kilanda kyrka 
Mässa 11.00 

Trio Acantus sjunger 
Missa brevis av P-G Petersson.

Präst: Mikael Nordblom

0303-444 000

iljekören och
orkestern.
n Nilsson

Glad Påsk!
Glad Påsk!

NÖDINGE. ”Av längtan till 
dig” är en vår tids mest 
älskade visor.

När Åsa Jinder framförde 
stycket tillsammans med 
Blue´n Joy Gospel gick 
det nästan att ta på stäm-
ningen i Nödinge kyrka.

– En fantastiskt lyckad 
kväll, sammanfattade kör-
ledare Karin Nilsson.

Drygt 150 personer hade sökt sig 
till Nödinge kyrka i onsdags kväll 
för att lyssna på Åsa Jinder. Hon 
gjorde ett starkt intryck såväl på 
publiken som på medlemmarna i 
Blue´n Joy Gospel.

Stämningsfull konsert i Nödinge kyrka

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

PÅSKHELGEN I VÅRA KYRKOR 
Tisdag och onsdag  

Middagsbön kl 12.00 i S:t Peders kyrka 
Skredsvik 

Skärtorsdag 
S:t Peder 18.00 Mässa Broman 

Skepplanda 19.15 Mässa Broman 

Långfredag 
Hålanda 10.00 Gudstjänst Wetterling 

Kyrkokören 
Catrine Martinsson - violin 

Ale-Skövde 12.00 Gudstjänst Wetterling 
Lödöse kyrkokör  

Skepplanda 18.00 Gudstjänst Wetterling 
Jesu sju ord på korset  –  J. Leijon 

Andreas Wendelholt, solo 
Skepplanda kyrkokör 

Påskafton 
S:t Peder 23.00 Påsknattsmässa Skredsvk 

Påskdagen 
Skepplanda 10.00 Mässa Broman 

Pierre Torwald, trumpet 
Skepplanda Kyrkokör 

S:t Peder 10.00 Familjegudstjänst Skredsvik, 
kyrkkaffe 

Lödöse änglakör och kyrkokör 
Marie Lindqvist: Tvärflöjt 

Ingemar Martinsson: Trumpet 
Hålanda 12.00 Mässa Broman 

Kyrkokören 
Erik Hultstrand-Ahlin -  trumpet 

Tunge 12.00 Familjegudstjänst Skredsvik 
Barn och ungdomar framför ett påskspel 

Ingemar Martinsson: Trumpet 

Annandag påsk 
Ale-Skövde  11.00 Pastoratsmässa Wetterling 

 

www.svenskakyrkan.se/skepplanda
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Betraktelse

Påskdagsmorgon
Medan det ännu var 

mörkt gick Maria 
från Magdala till 

graven. Man kunde ana 
morgonsolens första rosa 
ljus. Maria såg inte detta för 
hon var fylld av sorg efter 
sin älskade Mästare Jesus. 
Han var död och döden ger 
inte tillbaka vad den en gång 
har tagit. Det vet vi alla 
människor av egen erfaren-
het. Framme vid graven fick 
hon se att stenen var bort-
rullad. Hon sprang tillba-
ka in i staden och hämta-
de två av lärjungarna; Petrus 
och Johannes. De andra 
vågade sig tydligen inte ut. 
Jesu kropp fanns inte kvar 
i graven. Båda lärjungar-

na gick in i graven och såg 
linnebindlarna och huvud-
duken ligga där på stenen i 
grottan, men kroppen var 
borta! Vem har stulit Jesu 
kropp? Var det inte nog med 
att han blev avrättad? 

Nu har solen gått upp 
över denna sorgens dag. Inte 
nog med att Jesus är både 
död och begraven. Någon 
har dessutom tagit bort 
hans kropp. Petrus och Jo-
hannes har återvänt in till 
stan och Maria står gråtan-
de kvar utanför den tomma 
graven. Nu låter hon sorgen 
och saknade komma fram. 
Sorgen griper tag i henne 
och hon skakar i hela sin 
varelse. 

En man kommer fram till 
henne och frågar varför hon 
gråter. Han undrar vem hon 
letar efter och hon förklarar 
hela situationen för honom. 
Han talar till henne och 
nämner henne vid namn. 
”Maria” – säger han. Detta 
enda ord skall hon aldrig 
mera glömma. Hon känner 
igen rösten och genom tå-
rarna ser hon att det är Han; 
Jesus själv som står där med 
henne. Hur är det möjligt? 
Den som var död kan väl 
inte bli levande igen? Men 
där står han lika fylld av 
kärlek som tidigare. 

Runt omkring hela jorden 
kommer kristna att höra 
denna berättelse under 

påsken. Med Jesus får vi gå 
från dödens mörker till upp-
ståndelsens ljus. Döden 
har inte längre sista ordet. 
Jesus har förvandlat graven 
från ett slutet tyst rum till 
ett plats av förväntan. Han 
säger själv: ”Jag är uppstån-
delsen och livet. Den som 
tror på mig ska leva om han 
än dör.”

”Herre Jesus Kristus, du 
har uppstått för att vi ska 
leva. Hur ska vi kunna fatta 
det? Hjälp oss att tro på det 
och glädjas! Amen.”

Glad påsk önskar
Björn Nilsson

Kyrkoherde i 
Starrkärr-Kilanda församling

– Åsa är en jättefin människa och 
vi ser gärna ett förnyat samarbete 
någon gång i framtiden. Det har 
varit väldigt utvecklande och kon-
ceptet suveränt, säger Karin Nils-
son.

Blue´n Joy Gospel inledde 
konserten med låtar från sin egen 
repertoar. Därefter fick publiken 
lyssna till musik av och med Åsa 
Jinder, där kören också satte sin 
speciella prägel på framträdandet.

Att Åsa Jinder är en riksspele-
man, och behärskar en nyckelharpa 
som ingen annan, gav hon ett tyd-
ligt bevis på. Åskådarna kunde inte 
annat än att njuta och applådera 
Åsas mästerliga arrangemang.

Mot slutet av kvällen kom den 
visa som många väntat på, ”Av 

längtan till Dig”. En hel del i 
publiken nynnade med i tonerna.

– Flera personer kom fram 
efteråt och förklarade sina 
minnen till just denna melodi. 

Det är en mycket populär visa 
i samband med bröllop, säger 
Karin Nilsson.

JONAS ANDERSSON

Åsa Jinder uppträdde tillsammans med Blue´n Joy Gospel i Nödinge 
kyrka i onsdags kväll.      Foto: Allan Karlsson


