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Döda

Att möta människor 
var Jesu specialitet. 
När han för två tusen 

år sedan vandrade på Pales-
tinas dammiga vägar upp-
stod ständiga människomö-
ten – och relationer av olika 
karaktär växte fram. Krökta 
ryggar rätades, missmod gav 
vika för hopp och framtids-
tro. Mötet med Jesus blev 
livsavgörande.

Jesus kom en gång till 
Samarien och slätten vid 
foten av berget Gerissim. 
Där fanns sedan antiken 
Jakobs brunn med trettiotvå 

meters djup och erkänt god 
vattenkvalitet. När Jesus vid 
tolvtiden i brännande mid-
dagshetta slog sig ner för att 
vila och släcka törsten, stod 
hon där, den samariska kvin-
nan med rykte om tvivelak-
tig livsstil. Det goda samtalet 
kom till stånd mellan de två. 
Båda var törstiga av olika 
skäl. Kvinnan var i desperat 
behov av det levande vattnet, 
som kan flyta fram genom 
en människa och släcka sjä-
lens törst.

Vatten för livet med sig. 
Det verkliga livet kommer 

från Jesus som erbjuder 
vatten från källan med stän-
digt ny förlåtelse och liv som 
aldrig dör. ”Livets källa” 
är rubriken för söndagens 
texter. Läs gärna Johannese-
vangeliet 4: 5-26. Människo-
möten har största prioritet 
för Jesus också i dag. 

Om du visste vad Gud har 
att ge!

AnneMarie Svenninghed
Pastor i Älvängens och 

Guntorps missionsförsamlingar

Om du visste vad Gud har att ge...
Betraktelse

astmaoallergiforbundet.se

Pollenallergiker?

Bli medlem du också

Vår Älskade

Erik Svensson
* 3/12 1919

har i dag stilla
lämnat oss.

För evigt älskad
För evigt saknad

Nödinge
16 december 2010

AGNETA
Ann-Sofie och Christian

Syskon med familjer

Det fanns för oss alla 
ett rum i Ditt hjärta

För alla utav oss Du 
gjorde Ditt allt

Du deltog med oss i vår 
glädje och smärta

Hav tack lilla Pappa, 
hav tack för allt

Begravningsgudstjänsten
har ägt rum i stillhet.

Hedra gärna Eriks minne
med en gåva till Demens-

fonden pg. 900858-2.

Vår Käre

Tage Johansson
* 30/10 1920

har i dag stilla insomnat.

Alafors
2 januari 2011

SYSKONBARN
Övrig släkt och vänner

Frid susar träden vid 
stugan Du älskat

Tack viskar marken Du 
vårdat så ömt

Farväl sjunger fågeln 
som var morgon Dig 
hälsat

Tyst sjunger vinden,  
Vila i frid

Begravningsgudstjänsten
äger rum torsdagen
27 januari kl. 11.00
i Starrkärrs kyrka.

Efter akten inbjudes
till minnesstund

i församlingshemmet.
Svar om deltagande till
Ale Begravningsbyrå

tel. 0303-33 33 99 senast
tisdagen 25 januari.
Lika välkommet som

blommor är en gåva till
Hjärt-Lungfonden
tel. 0200-88 24 00.

Min älskade Man
Vår käre Pappa

Jan Berglund
* 9 april 1962

har lämnat oss i sorg och saknad.

Nol
29 december 2010

ANNIKA
ISAC

ERICA och NICKLAS
AMANDA

Vi fick låna en ängel som spred ljus i våra liv
Du togs bort från oss alldeles för tidigt

Du gav oss allt ett hjärta kan
Du lever kvar i oss

Du sa till oss ”Var inte rädd”
Men säg - Hur kan man någonsin vara beredd

Begravningsgudstjänsten äger rum torsdagen
13 januari kl. 13.30 i Starrkärrs kyrka. Efter akten

inbjudes till minnesstund i Tudors Restaurang.
Svar om deltagande till Ale Begravningsbyrå
tel. 0303-33 33 99 senast tisdagen 11 januari.

Hedra gärna minnet av Janne med en gåva till
Änggårdens Hospice pg. 113 56 50-8.

Ett varmt tack till personalen på Dagvården och
AVH-teamet på Kungälvs sjukhus, Hemsjukvården i

Ale samt Änggårdens Hospice för kärleksfull
omvårdnad.

Ett varmt tack till personalen på Dagvården och 
AVH-teamet på Kungälvs sjukhus, Hemsjukvården 

i Ale samt Änggårdens Hospice för kärleksfull 
omvårdnad.

Begravningsgudstjänsten äger rum torsdagen
13 januari kl. 13.30 i Starrkärrs kyrka.
Efter akten inbjudes till minnesstund i 

Tudors Restaurang. Svar om deltagande till Ale 
Begravningsbyrå tel. 0303-33 33 99.

Hedra gärna minnet av Janne med en gåva till
Änggårdens Hospice pg. 113 56 50-8.

Vår käre Svåger
och Svärson

Jan Berglund
* 9 april 1962

har lämnat oss
i stor sorg och saknad.

Nol
29 december 2010

Monika
Ann-Charlotte

Elisabeth
Gunilla
Conny

med familjer

Låt oss minnas de
soliga dagar

då sorg och smärta oss
fjärran var

Låt oss minnas de
glädjedagar

då vi alla tillsammans
var

Ett stort tack till klocka-
reängens trevliga äldre-
boende i Skepplanda. Att 
det finns boende som sköts 
föredömligt och fungerar 
bra, bevisar detta. Tack 
Suzanne Cederholm och 
Frida Nökleby. Ett särskilt 
tack till den underbara och 
omtänksamma personalen 
på avd. Nordäng för bästa 
tänkbara vård som min 
mamma Elsa Persson fått av 
er. Detta gäller också den 
viktiga nattpersonalen. Tack 
också SSK Gunnel för den 
medkänsla och omsorg du 
visat både mamma och oss.

Ulla & Lars-Göran

Tack

Veckans ros 
Dagens stora Rosbukett går 
till den snälle och hjälp-
samma man från Älvängen 
som hjälpte mig när jag 
fått stopp på bilen mellan 
Nödinge - Bohus. Du inte 
bara bogserade bort min bil 
därefter körde du mig till 
arbetet i Göteborg där ett 
mycket viktigt möte vän-
tade. Jag är skyldig dig ett 
tack och kommer att höra av 
mig som jag lovade.

Lena i Nödinge

Undanbedes 

Undanbedes 

All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes vän-
ligen.          Alvar Karlsson

All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes vän-
ligen men bestämt.

Leif Kagerin, Skepplanda

Veckans ris 
Hur tänkte Du när du och 
ditt barn knyckte julgran 
hos oss i Kilanda 18/12-10. 
Vi såg både släpspår och ev 
när ni gick iväg med den.

"Markägaren"
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