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För några år sedan träf-
fade jag en kvinna som 
flyttat hit från ett av 

Balkan-länderna. Hon be-
rättade att hon det första 
året i Sverige hade obser-
verat något konstigt med 
svenskarna: en person som 
kom gående på en gata stan-
nande plötsligt vid en vägg, 
riktade ansiktet snett uppåt 
och blundade. Flera per-
soner kunde stå vid samma 
vägg och bete sig på samma 
sätt. Det kunde vara flera 
minuter och sedan gick per-
sonen vidare. Vad gjorde 
svenskarna? Vad tittade 
de på? Var det någon typ 
av meditation eller svensk 
Qigong?  

Så småningom märkte 
hon att det bara skedde på 
vårarna, och förstod till sist 
att det bara var den ljus- och 
värmehungrige svensken 
som efter en mörk och kall 

vinter tog in vårsolens första 
värmande strålar.

Till dig som älskar julen: 
ta nu och rikta ditt ansikte 
mot det stora jul-ljuset. 
Du har en enda dag på dig: 
söndag. (Sedan är det fasta 
igen!) Då är det nämligen 
Jungfru Marie Bebådel-
sedag, i år på det ”riktiga” 
datumet 25 mars. Varför 
jul? Svar: På söndag är det 
precis nio månader till jul 
och Jesus födelse (25 decem-
ber). Därför handlar det 
på söndag om hur ängeln 
Gabriel kommer till Maria i 
Nasaret och berättar att hon 
skall föda en son som skall 
heta Jesus. Han är världens 
Frälsare. Marias ”ja” blir 
som en första julstjärna som 
tänds på den mörka natt-
himlen.

Till dig som älskar som-
maren: Sommartiden börjar 
på söndag! En händelse som 

ser ut som en tanke är att det 
i år sker på Jungfru Marie 
Bebådelsedag. När Maria får 
ta emot det lilla fostret från 
Gud i sin kropp är det som 
sommartiden börjar för hela 
världen. Från den stunden 
Gud gripit in genom att 
låta tonåringen Maria bli 
redskap för hans räddnings-
aktion för mänskligheten 
så behöver inte någon enda 
människa på denna jord gå 
tillbaka till vintertid! Det du: 
aldrig mer vintertid!

Så passa på och sola dig 
riktigt ordentligt på söndag. 
(Ett sätt är att leta upp en 
kyrka och fira gudstjänst 
där!) Då tinar det frusna. Då 
är sommaren nära. Då börjar 
den eviga sommartiden.

Men glöm inte att rikta 
ansiktet uppåt. Bli en så´n 
där konstig svensk.

Mikael Nordblom
Präst i Nol

Betraktelse

Konstiga svenskar
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BASAR
Älvängens Blå kyrka
Lördag den 31 mars kl 11.00

Behållningen går oavkortad till 
Svenska Kyrkans Internationella arbete

Tombola
Lotterier

Försäljning av hembakat
Andakt kl 12.30

och därefter Auktion 
Fika med hembakat!
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Syförenings

Kyrkogårdsförvaltningen i Starrkärr-Kilanda 
församling kommer att under vecka 12 
påbörja vårstädning av våra kyrkogårdar. 
Det innebär att förvaltningen plockar bort 
granris och kransar på samtliga gravplatser. 
Förvaltningen ber alla gravrättsinnehavare 
att plocka bort ljuslyktor och övriga 
dekorationer för att underlätta arbetet för 
kyrkogårdsvaktmästarna.
 
Har ni några frågor kontakta oss gärna! 
0303-444 040

Vår i luften!Vår i luften!

www.mittiale.se - 0303-444 000
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Starrkärrs kyrka 
Söndag 25 mars kl.11.00

Körmedverkan av 
Damkören Vox feminale

Präst: Björn Nilsson

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Kom och sjung med oss!

ÄLSKADE PSALMER
Skepplanda kyrka 

söndag 25 mars kl 17.00
Jungfru Marie Bebådelsedag

Skepplanda och Hålanda kyrkokörer
Nya MotettEnsemblen

Orkester
Birgitta Persson - Peter Corneliusson - 

Ingela Ekström
Vivianne Wetterling, präst
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NÖDINGE. Fängslande 
historier och vacker 
musik.

Storpubliken i 
Nödinge kyrka fick 
uppleva en minnesvärd 
afton tillsammans med 
Stefan Andersson och 
Blue´n Joy.

I dryga två timmar 
varade underhållningen.

Det var inga numrerade biljet-
ter varför flertalet av åskådar-
na var ute i väldigt god tid för 
att försäkra sig om en så bra 
sittplats som möjligt i kyrksa-
len. Arrangören fick ta fram 
extrastolar för att få in alla 240 
personer som ville se Stefan 
Anderssons framträdande. 

Göteborgaren firar 20 år 
som artist och mycket har hänt 
sedan han slog igenom med 
singeln ”Catch the moon”, 
som gav honom en Grammis 

som ”Årets nykomling 1992”.
Under de inledande åren 

som artist sjung Stefan An-
dersson uteslutande engelska 
texter, men 1997/98 släpp-
te han sitt första album på 
svenska. 2005 kom ”En främ-
lings hus” där låtarna är häm-
tade från Anderssons samtliga 
album och arrangerade för kör 
och stråkar.

I Nödinge kyrka visade 
Stefan Andersson på den 
bredd som finns i hans reper-
toar. Lika vackert som det var 
att få höra själva musikstyck-
ena, lika fascinerande var det 
att få ta del av berättelserna 
mellan låtarna. Det blev en 
fantastisk musikstund och his-
torielektion på samma gång.

Högklassig musikunderhållning
– Stefan Andersson gästade Nödinge kyrka

Stefan Andersson gjorde ett 
bejublat framträdande i Nö-
dinge kyrka.

Kören Blue´n Joy förhöjde stämningen yt-
terligare.

I NÖDINGE KYRKA

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

FILMPRODUKTION, PRINTSHOP
WEBBPRODUKTION


