
Filadelfi aförsamlingen
- Bohus pingstkyrkan
Onsd 24/8 kl 19, Bibelstu-
die med sång och bön. Sönd 
28/8 kl 11, gudstjänst Leif 
Karlsson sång. Onsd 31/8 
kl 19, Bibelstudie med sång 
och bön.

Älvängens missionskyrka
Sönd 28/8 kl 11, Gudstjänst 
Anne Marie Svenninghed. 
Sång: Marianne Collvin. 
Onsd 31/8 kl 12, Start 
babymassage. Torsd 1/9 kl 
19.30, Körövning.

Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen
Tisd 23/8 kl 8-9, Bön. Kl 
19, Planering för Green-
house. Lörd 27/8 kl 10-13, 
Second Hand. Sönd 28/8 
kl 11, Gudstjänst, Marie 
Nordvall. Kyrkkaffe. Tisd 
30/8 kl 8-9, Bön. Kl 19, 
Styrelsemöte.

Nödinge församling
28/8 10:e ef Tref kl 11, 
Surte kyrka Gudstjänst H 
Hultén.

Surte missionskyrka.se
Fred 26/8 kl 18:30, Spel- 
och fi lmkväll med fi ka och 
andakt. För alla åldrar.
Sönd 28/8 kl 11, Samlings-
gudstjänst. Per Kjellberg. 
Musikgrupp. Servering.
Onsd 31/8 kl 18:30, Sam-
talskväll.
www.surtemissionskyrka.se

Starrkärr-Kilanda
församling
Sönd 28/8, 10 e trefaldig-
het. Nols kyrka kl 11, Mässa 
Nordblom. Älvängens 
kyrka kl 11, Mässa Anders-
son. Starrkärrs kyrka kl 18, 
Mässa Andersson.

Fuxerna
Sönd kl 10 Högmässa, 
Westergaard. Sönd kl 13, 
Suomenkielinen juma-
lanpalvelus. Tisd kl 8:30, 
Mässa i församlingshem-
met, Westergaard. Onsd kl 
18:30, Mässa, Nordblom.

Guntorps missionskyrka
Onsd 24/8 kl 18.30, Spå-
rarScout & UpptäckarS-
cout. Torsd 25/8 kl 19, Träff 
föe ledare och faddrar - 
Konfagruppen. Lörd-Sönd 
27-28 aug, TILLSAM-

MANSHELG i Skallsjö 
skogar. Gemensam
avfärd Lördag kl 12.30 och 
Söndag kl 9.15 . Hem-
resa kl 17.10. Onsd 31/8 kl 
18.30, ÄventyrarScout & 
UtmanarScout.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 28/8 
10, Gudstjänst Skredsvik. 
Hålanda sönd 28/8, se 
Skepplanda/S:t Peder. S:t 
Peder, sönd 28/8 kl 12, 
Mässa Skredsvik. Ale-
Skövde/Tunge, sönd 28/8, 
se Skepplanda/S:t Peder.

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

Storgatan 11
Lilla Edet
Tel: 0520-65 01 39
www.lillaedetbyra.se

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

Predikoturer

Hembesök • Bouppteckningar • Testamenten

Johan Anders

031-98 32 50
Surte

Göteborgsvägen 66

0520-66 12 33
Lödöse

0303-33 33 99
Älvängen

Kapellvägen 1

DYGNET RUNT

����������	��
��
����	��
��������

������������������

Till minne 

Till minne av

Thomine Jensen

Ett år har nu gått
I stor sorg och saknad.

Vi älskar Dig så!

Våra ögon kan tindra
Våra läppar kan le

Men sorgen i våra hjärtan
Kan ingen se

TONY

Jeanette - Stefan
Angelica - Glenn

Nathalie

Thomas
Fanny

William

Mamma

Juhani Niemi,Nödinge har  
avlidit. Född 1946 och ef-
terlämnar sonen Marko och 
Petra, Mamma och syskon 
med familjer som närmast 
sörjande.

Gun Martinsson, Alafors 
har avlidit. Född 1937 och 
efterlämnar syskonbarnen 
Ulla och Jan med familjer 
som närmast sörjande.

Erik Fransson, Ranneberg, 
Kilanda har avlidit. Född 
1931och efterlämnar syskon 
och svägerska med familjer 

samt Gunvor som närmast 
sörjande. 

Lotten Pettersson, Bohus 
har avlidit. Född 1915 och 
efterlämnar dottern Lisbeth 
med familj och broder med 
familj som närmast sörjande.

David Danielsson, Töcks-
fors. Född: 1921-11-17, av-
led: 2011-08-20. I en ålder 
av 89 år avled på lördagen 
David Danielsson. Han var 
tidigare bosatt i Älvängen. 
Närstående är barn med 
familjer.

Dödsfall

Jordfästningar
Rauno Laitinen. I Nödinge 
kyrka hölls tisdagen 16 
augusti begravningsguds-
tjänst för Rauno Laitinen, 
Nödinge. Offi ciant var kom-
minister Lisa Sorvoja.

Göte Nilsson. I Surte 
kapell hölls onsdagen 17 au-
gusti begravningsgudstjänst 
för Göte Nilsson, Älvängen. 
Offi cant var kyrkoherde 
Harry Hultén.

Leif Andersson. I S:t 
Peders kyrka hölls onsdagen 
17 augusti begravningsguds-
tjänst för Leif Andersson, 
Lödöse. Offi ciant var kom-
minister Magnus Skredsvik.

Nancy Olsson. I Starrkärrs 
kapell hölls torsdagen 18 au-
gusti begravningsgudstjänst 
för Nancy Olsson, Starrkärr. 
Offi ciant var komminister 
Per- Martin Andersson.

Vår kära 
Mamma, Svärmor 

och Mormor

  Ella 

Gustavsson

* 9 september 1912

har i dag stilla
insomnat, sörjd och
saknad av oss, övrig

släkt och vänner.

Soläng, Lödöse 
12 augusti 2011

YVONNE och BENGT
Anna-Carin

LISBET och STIG 
Ellinor och Martin
Liselott och Claes

Conny och Anna-Karin
Barnbarnsbarn

Så kom dagen och 
sista timmen

Livets väg till ända var
Tack för dagar tack 

för minnen
Tack för allt Du för 

oss var

Sov i ro kära Mamma 

Begravningsgudstjänsten
äger rum onsdag 31
augusti kl. 11.00 i S:t

Peders kyrka, Lödöse, där
samling sker. Efter akten
inbjudes till en minnes-

stund i församlings-
hemmet. Svar om

deltagande önskas till
Lilla Edets Begravnings-

byrå tel. 0520-65 01 39
senast fredag 26 augusti.

Lika välkommet som
blommor är en gåva till
Hjärt-Lungfonden tel.
0200-88 24 00 ell. Röda
Korset tel. 020-50 70 70.

Ett varmt tack till
personalen på Soläng

avd. Ängslyckan för god
vård och omsorg. 

Döda Betraktelse

Jämförelsesjukan är något 
som ofta drabbar oss i 
vår tid. Vi jämför oss 

med varandra på alla möjli-
ga områden. Det kan gälla 
klädsel, utseende, inkomst, 
boende, standard, prestatio-
ner, betyg och mycket mer. 
Sällan utfaller jämförel-
sen till vår egen fördel. Det 
finns alltid någon som är 
bättre. Eller har det bättre. 
Eller gör bättre ifrån sig. 
Och så mår vi dåligt, när 
vi ser på varandra och oss 
själva i det ljuset.

En gång hade Jesu lärjung-
ar drabbats av jämförelse-
sjukan. De undrade vem av 
dem som var störst. Jesus 
lade märke till det och gav 
dem en undervisning. Den 
blev så viktig, att den finns 
nertecknad i Lukasevang-
eliets 9:e kapitel och vers 
46-48. Vad gjorde han, då? 
Jo, han vände totalt upp-
och-ner på alla deras tankar 
om vad det är att vara störst. 
För han tog ett barn och 
ställde det i deras mitt. 

Jesus hade ett särskilt hjärta 
för barnen. Ibland tog upp 
dem i sin famn, han bad för 
dem och välsignade dem. 
Till och med när lärjungar-
na ville köra bort dem. 

Men Jesus gjorde också 
barnen till föredömen. Han 
sa att vi alla måste bli som 
barn, för att komma in i 
himmelriket. Jesus vänder 
alltså upp-och-ner på vårt 

sätt att värdera. Han säger 
att den som är minst är 
störst. Jesus ser storheten i 
barnet. Han ser att barnet är 
okomplicerat. Det visar tillit 
och tilltro. 

På samma sätt får vi vuxna 
öva oss att bli som barn. Jag 
tänker på vår egen relation 
till Gud. Till honom får vi 
komma, inte därför att vi är 
stora och duktiga. Utan vi 
får komma, därför att han 
har skapat oss och format 
oss. Vi får komma därför att 
han älskar oss. Så får vi öva 
oss i barnets tillit. Vi får lita 
på Gud, att han är vår kär-
leksfulle himmelske Far. 
Och själv levde Jesus i en 
sådan enkel och trygg för-
tröstan till Gud som sin 
Fader. Detta ville han lära ut 
också till sina lärjungar. 

Kanske skulle vi också pröva 
den vägen nästa gång, när 
jämförelsesjukan vill gripa 
oss. Tänk om vi i stäl-
let kunde rikta sinnet mot 
Gud och tacka honom för 
de gåvor och den utrust-
ning han gett åt oss var och 
en. Då får vi också stämma 
in i Psalmistens ord: Jag 
tackar dig för att jag är så 
underbart skapad (Psaltaren 
139:14 i Folkbibeln). Varje 
människa är i sanning ett 
mästerverk, därför att form-
givarens hand är gudomlig. 

Bengt Broman
Präst i Skepplanda-Hålanda

Den minste blir störst!

Vår käre
Bror och Svåger

Erik Fransson

* 27 mars 1931

har i dag stilla insomnat.
Sörjd och saknad av oss,

övrig släkt och vänner

Ranneberg, Kilanda
17 augusti 2011

ASTRID
SVEN och GUNVOR

GUNHILD
Syskonbarn
med familjer

Gunvor

Din levnadsdag är slut
Din jordevandring 

ändad
Du här har kämpat ut
Och Dina kära lämnat
Nu vilar Du i ro och frid
Hos Jesu Krist             

till evig tid

Begravningsgudstjänsten
äger rum onsdagen 31

augusti kl. 11.00 i
Kilanda kyrka. Efter

gravsättningen inbjudes
till minnesstund i

församlingshemmet.
Svar om deltagande till

Ale Begravningsbyrå tel.
0303-33 33 99 senast

måndagen 29 augusti.
Lika välkommet som

blommor är en gåva till
Hjärt-Lungfonden tel.

0200-88 24 00.

Ett varmt tack till
personalen på Vikadamm

avd. Jutabo för
kärleksfull omvårdnad.

Vigda 

Anna Bengtsson och
Terry Martinsson
 vigdes 18 juni 2011 i 

Kilanda Kyrka.
Vigselförättare var Anne-

Marie Svenninghed.
Tack alla nära och kära som 
var med och gjorde vår dag 

så fantastiskt underbar! 
Fotograf: Stig Gustavsson

Äntligen har vår efterläng-
tade dotter och lillasyster 
kommit! Välkommen till 
världen vår lilla prinsessa 

Isabella!
Född den 24/7 på 

Mölndals BB.
Stolta föräldrar Annika & 

Jean Altun samt stolta syskon 
Jonathan & William.

Tack till BM Christine Pelin 
Bohus Mvc!

Födda

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes.

Roland Johannesson, Alafors
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