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Starrkärrs kyrka
Söndag 4 september

Mässa 11.00

Trio AcantusTrio Acantus  
Elisabet Ehlersson, 

Anette Svennblad och 
Sabina Nilsson sjunger ny- och 

egenkomponerat.
Präst: Mikael Nordblom

Jag minns när ett av mina 
barn verkligen ville ha en 
fin plåtlåda som skulle 

innehålla många pokemon-
bilder. När han väll skulle 
öppna lådan var den inte ens 
halvfylld, det var ett plastin-
lägg som gjorde att det såg 
som hela lådan var full, men 
sedan visade det sig att det 
bara vara några få bilder som 
låg överst, resten var luft. 
Förpackningen höll inte var 
den lovade. Då är det lätt 
att bli besviken. Hur många 
gånger har vi inte hört po-
litiker innan valet lova en 
det ena, än det andra, efter 
valet så tycks de ha glömt 
bort vad de lovat. Vi blir be-
svikna.

På söndag är det temat tro 
och liv. Vilket handlar om att 
målet att få ihop våra liv till 
en helhet. Vi kan ju enkelt 
uttrycka det att vi skall hålla 
det vi lovat. För visst känns 
det skönt när vi möter män-
niskor som är trovärdiga, 

vi vet, har de lovat något så 
kan vi lita på att det håller 
det. För ett antal år sedan så 
kunde vi följa ett antal kända 
TV-predikanter i USA 
som hade en oerhörd hög 
svansföring, de predikade 
fördömande över de som 
var otrogna i sina äktenskap, 
sedan kom det fram att de 
själva hade affärer med sina 
sekreterare. Människor blev 
besvikna. De levde inte som 
de lärde. Bibelns uppmaning 
är att våra ord och gärningar 
skall hänga ihop, eller som 
det står i bibeln på frukten 
skall man känna trädet. 

Vi människor kan bli 
besvikna på varor, politiker, 
predikanter och mycket 
annat, saker och människor 
som lovar mycket men håller 
tunt. Men då är det skönt 
att veta att Jesus håller vad 
han lovar, på hans ord kan vi 
alltid lita på.

När vi nu talar om tro och 
liv, handlingar och ord, så 

är det viktigt 
att säga att 
kristen tro 
i sig, inte är 
någon gär-
ningslära, det 
vill säga, vi 
är inte bättre 
kristna bara 
för vi lever 
ut goda gär-
ningar. För 
tron på Jesus, 
att få vara ett 
Guds barn är 
en gåva som 
får tas emot 
i tro, att bli 
en kristen är 
att bli född 
på nytt. Men 
på samma 
sätt som vi 
som har barn 
älskar dem 

reservationslöst, oavsett vad 
de gör, så gläds vi när de 
utvecklas, lär sig krypa och 
lära sig gå. På samma sätt 
älskar Gud oss reservations-
löst, han kräver inget av oss, 
med gläds när vi mognar och 
börjar leva ut hans kärlek i 
ord och gärningar. 

Så låt oss åter ta tillfäl-
let i akt att reflektera över 
hur våra liv ser ut. Hur ser 
mitt liv ut, går mitt liv ihop, 
håller jag vad jag lovar, hur 
ser mina frukter ut? Här kan 
vi alla få mogna och växa, 
ingen är färdig, vi är alla på 
väg. Men må vi inte stagnera 
i vår tillväxt och mognad 
utan att söka ny kraft i vår 
tro på Gud.

Till slut, det handlar inte 
om att vara duktig utan att 
vara stadigt rotade i Gud, 
att leva nära Jesus och så 
som trädet söker sin näring i 
jorden får vi söka näring hos 
Gud och hans ord. Då kan 
också vi få kraft och inspira-
tion att växa som människor 
och älska varandra i ord och 
handling. Amen.

Per Kjellberg
Pastor Surte Missionskyrka

Betraktelse

Tro och liv

BOHUS. PRO Surte-
Bohus ville pröva något 
nytt.

Av den anledningen 
bestämde man sig för 
att arrangera en fri-
luftsdag på Jennylund.

Responsen blev posi-
tiv med ett 70-tal pen-
sionärer på plats.
Tipspromenad, boule, pil-
kastning och chippning med 
golfklubba var de aktiviteter 
som stod på programmet när 
PRO Surte-Bohus bjöd in 
till friluftsdag i torsdags för-
middag. Vädret var det bästa 
tänkbara, ingen sol förvisso 
men en behaglig tempera-

tur och med regnmolnen på 
behörigt avstånd.

– Helt perfekt! Vi visste inte hur många som skulle komma, men deltagarantalet 
överträffade verkligen våra 
förväntningar, konstaterade 
Doris Hellman, en av initia-
tivtagarna.

PRO-medlemmarna träf-
fades vid halv elva-tiden för 
gemensam uppvärmning. 
Efter avslutad lättgympa 
rullade aktiviteterna igång 
och pensionärerna spred då 
ut sig på respektive stationer.

– Det här får bli en tradi-

tion, ansåg Doris och fick 
medhåll av sina arrangörs-
vänner.

Samtliga besökare bjöds 
på kaffe och smörgås. Ett 
lotteri med fina hälsopriser 
satte pricken över i:et för 
PRO:s välregisserade fri-
luftsdag.

– Lyckad friluftsdag i PRO:s regi

PÅ JENNYLUND

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Sven Jansson chippar iväg 
golfbollen med till synes 
säker precision.

Kluriga frågor bjöds det på när PRO Surte-Bohus arrangerade friluftsdag på Jennylund.
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”Många artister i världsklass”
Bohusläningen

”En cirkus utöver det vanliga”
KK

”En naggande god föreställning. 
Sällan har åskådare så livfullt 
applåderat och skrattat”
Göteborgs-Posten

”Världsklass”
NLT
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Söndag 11 sept kl. 14.00
Grusplan Nödinge (vid Nödingeskolan)

Pris 60 kr/person (ord pris 260-270 kr/person)
Biljetter säljs hos Allans Bokhandel i Älvängen 

och på ICA Kvantum i Nödinge.
Överblivna biljetter säljes i entrén/kassan 1 timme 

innan föreställningen börjar. 

Det går också att beställa biljetter per 
telefon: 0303-74 21 13

Pigga pensionärer kom till JennylundPigga pensionärer kom till Jennylund Döda

Vår älskade

 Marianne 

Andersson

* 25 mars 1946

har i dag stilla
insomnat, sörjd och
saknad av oss alla.

Bästorp, Nygård
15 augusti 2011

PER-ALLAN
SUSANNE och

KENNET
ELS-MARIE och JAN

Barnbarn
Barnbarnsbarn

Syskon med familjer
Övrig släkt och vänner 

Gråt inte för att jag är
död, mina älskade

Ni har min röst, den
finns i er, den kan ni
höra när ni vill

Ni har mitt ansikte, min
kropp, jag finns i er

Ni kan ta fram mig när
ni vill

Allt som finns kvar av
mig finns inom er

Någonstans inom oss är
vi alltid tillsammans

Jag är aldrig längre
bort, än en tanke

Begravningsgudstjänsten
äger rum onsdag 7/9 kl.

11.00 i Ale-Skövde kyrka,
Nygård, där samling sker.

Efter akten inbjudes till
en minnesstund i försam-

lingshemmet. Svar om
deltagande önskas till

Lilla Edets Begravnings-
byrå tel. 0520-650139

senast fredag 2/9. Lika
välkommet som blommor

är en gåva till Cancer-
fonden tel. 020-595959.


