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TaizémässaTaizémässa
Starrkärrs kyrka

Kyndelsmässodagen 6 feb. kl.18.00
 

Medverkande förutom du själv; 
Kammarkören VocAleVocAle och 
FörsamlingsorkesternFörsamlingsorkestern.

Präst: Björn Nilsson

FamiljegudstjänstFamiljegudstjänst
Nols kyrka 

Kyndelsmässodagen 6 feb. kl.17.00

Barnkören gNolagNola är med och sjunger.
Efteråt bjuds på hembakathembakat fi ka.

Präst: Mikael Nordblom

Det är en spännan-
de text, som möter 
oss i den komman-

de söndagens evangelium 
ur Lukas 2:22-40. Josef och 
Maria är på besök i Jerusa-
lems tempel. De är där för 
att bära fram sin lille sju-
veckors son, Jesusbarnet, 
inför Gud. Det var föreskri-
vet enligt Moses lag. Men 
när de kommer till temp-
let, så möts de av två äldre 
människor, en man och en 
kvinna.

Symeon, den gamle, har 
länge levat i gemenskap med 
Gud i överlåtelse och bön 
och ett rättskaffens liv. Nu 
har han uppfattat ett till-
tal av Gud själv. Han skall 
få se den utlovade Frälsa-
ren, innan han lämnar det 
här jordelivet. Detta fyller 
honom med nyfikenhet och 
spänning. Han har något att 
se fram emot, trots att han 
är långt uppe i åren. Länge 
har han nu levt med en för-
väntan. Han undrar om det 
snart är dags. 

Så är stunden inne. Plöts-
ligt får han en ingivelse att 
gå till templet. Det är nu 
det skall ske. Och när han 
ser familjen komma, då tar 

han barnet i sina armar med 
glädje. Inkopplad som han 
är på Guds våglängd, ser 
han längre än bara det som 
är synligt för ögat. Med 
profetisk skärpa och klar-
syn förutsäger han det lilla 
barnets kommande stor-
het, som sträcker sig många 
sekler och årtusenden fram: 
Herre, nu låter du din tjäna-
re gå hem, i frid, som du har 
lovat. Ty mina ögon har skådat 
frälsningen som du har berett 
åt alla folk, ett ljus med up-
penbarelse åt hedningarna och 
härlighet åt ditt folk Israel.

Detta är en mycket spe-
ciell stund, ett heligt ögon-
blick. Josef och Maria blir 
förundrade. De har ännu 
inte fullt ut förstått vilket 
barn de har fått. Men Sy-
meons uttalade hjälper dem 
att få en vidgad vy i någon 
mån.

Dessutom kommer den 
åttiofyraåriga Hanna fram 
till dem. Hon bor i templet 
och lever ett liv i fasta och 
böner. Också hon är begå-
vad med en profetisk ådra. 
Hon ser storheten i det lilla 
barnet, också hon. Därför 
tackar hon Gud och prisar 
honom, och berättar om 

barnet för övriga besökare i 
templet.

För de båda föräldrar-
na blir detta en märkes-
dag. De har fått vara med 
om ett Gudsmöte. Två åld-
ringar har gett dem en häls-
ning från himmelen. Både 
Symeon och Hanna lever i 
gemenskap med Gud. De 
har tillgång till hans tankar 
och står i hans förbund. Det 
visar oss att oavsett ålder, så 
kan vi få leva i Guds tjänst. 

Texten visar också att 
olika generationer behö-
ver varandra. De unga be-
höver de gamla och tvärt-
om. Våra äldre vänner sitter 
ofta inne med en djup och 
omfattande vishet och livs-
erfarenhet. Den behöver det 
yngre släktet så väl få del 
av. Och kanske att de äldre 
gärna skulle livas upp av de 
yngres glöd och iver. Låt oss 
därför uppmuntra varandra 
till möten över generations-
gränserna! Det tror jag är 
något som ligger varmt på 
Guds hjärta.

Bengt Broman
Präst i Skepplanda-
Hålanda församling

Två vältajmade åldringar
Betraktelse

Finns inte allt på nätet? 
Långt ifrån! Lördag 5 februari 
kommer Landsarkivet i Göte-
borg till Nödinge för att berätta 
om vad som finns i arkiven och 
hur man hittar bland flera mil 
av handskrivna papper. 

Riksarkivets och landsarki-
vens främsta uppgift är att för-
vara, bevara och göra den del 
av vårt svenska kulturarv som 
består av otryckt text tillgänglig 
för var och en som har intresse 
av att studera det. De ska bland 
annat tillgodose vars och ens 
rätt att ta del av allmänna 
handlingar. Handlingar från 
Ale finns i allmänhet på Lands-
arkivet i Göteborg. För att 
berätta om sin verksamhet flyt-
tar Landsarkivet till Ale gym-
nasium för en dag. Timmarna 
mellan 11 och 15 är fullbokade 
med programpunkter och hela 
dagen finns landsarkivets per-
sonal på cafétorget för att svara 
på allehanda frågor om arkiv 
och forskning. 

Första programmet för 
dagen handlar om hur du 
kommer igång med att släkt-
forska. Har du funderingar över 
var din morfarsmor var född, 
får du här en första introduk-

tion hur du kan leta i kyrko-
arkiven. Klockan 12 börjar 
fortsättningen – nu får du tips 
på var man kan få veta mer om 
sin släkt, till exempel var man 
hittar bouppteckningar och 
domstolshandlingar. 

När du tröttnat på släkten, 
passar nästa programpunkt som 
handlar om arkiv från företag, 
föreningar och privatpersoner. 
Vi får veta vad som finns idag och 
vilken typ av arkiv man kan hitta.

Dagen avslutas med att 

Landsarkivet visar en del av det 
som finns från olika håll i Ale 
kommun under rubriken Ale i 
arkiven. 

Programmen startar varje 
heltimma i Musiksalen, Ale 
gymnasium, mellan program-
punkterna finns tid för frågor. 

Förutom Landsarkivet finns 
föreningen Ale Släktforskare på 
biblioteket och tipsar om hur 
du kan fortsätta med släktfors-
ning. 

❐❐❐

Med rötterna i Ale – en arkivresa

Nu på lördag kommer Landsarkivet i Göteborg till Ale gym-
nasium för att berätta om sin verksamhet. 
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SKEPPLANDA. Efter tio 
år som ordförande i SPF 
Skepplanda-Hålanda lämnar 
Bengt Englund över klub-
ban till Laila Johansson. 
Överlämnandet skedde på 
årsmötet i Skepplanda Byg-
degård den 27 jan.

Överlämnandet skedde 
under högtidliga former 
samtidigt som förtjän-
ta medarbetare erhöll en 
blomma efter väl förrät-
tat verk. Även Bengt erhöll 
blomster som tack för de tio 
åren.

I övrigt gick valen enligt 
valberedningens förslag. 
Föreningen fick en intakt 
styrelse och intakta kom-
mittéer och vi ser fram emot 
ett lika aktivt SPF som tidi-

gare år.
Birgit Fagrell som är 

SPF distriktets ansvarige för 
läkemedelshantering höll en 

information 
om hante-
ringen av 
mediciner. 

Birgit uppmanade oss att ta 
med läkemedelslistan vid lä-
karbesök över de mediciner 
som vi har för att läkaren 
skall kunna se att vi inte har 
dubbla läkemedel.

Bengt Englund

Laila kommer och Bengt går
– Ordförandeskifte i SPF Skepplanda-Hålanda

Laila Johansson efterträder Bengt Englund som ordförande i SPF Skepplanda-Hålanda. 

Foto: Olle Magnusson

Efter tio år som ordförande i SPF Skepplanda-Hålanda 
tackar Bengt Englund för sig.

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

 
FRUKOSTCAFÉ 

för kvinnor 
Lördag 5 februari kl 9-11 

Skepplanda församlingshem 
Frukostkostnad 40 kr/person 

Carina Frykman - Att följa Vägen -  
om pilgrimsvandring förr och nu. 

Vilka motiv har dagens människor för 
att vandra? 

Hur gör man? 
Vi fördjupar oss i pilgrimsvandringen 

som både yttre och inre resa. 
 
 

STORCAFÉ 
Onsdag 9 febr 

kl 10-12.00 
i Skepplanda församlingshem 

”Lasse Dahlqvist – inte bara dans 
på Brännö brygga” 

Postgiro 90 04 37-5

... hjälp för de som 
drabbats av cancer  

Roslagsgatan 50 • 113 54 Stockholm
Tel: 08-612 42 42 • Fax: 08-612 42 45
E-post: kansli@cancerhelp.se • www.cancerhelp.se


