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En dag för dig 
som sörjer
Stillhet, samtal, föredrag och god 
mat i Starrkärrs församlingshem 
lördagen 29 september 
kl 10.00-17.00. 
För dig som förlorat någon och vill 
få möjlighet till att hämta kraft.

Anmäl dig senast 21 september till 
församlingsexppeditionen 
0303-444 000. Ingen kostnad!

Frågor ställs till:
Diakon Ingela Fransson 
0303-444031
ingela.e.fransson@svenskakyrkan.se

Allsångskväll 
i Starrkärrs församlingshem

Onsdag 26 september 
18.30-21.00 sjunger vi allsånger 
tillsammans med PROkulele 
(Ukulelegrupp i Ale). 

Kaffeservering till självkostnadspris.

Taizémässa
Söndag 23 sept. kl. 18.00 

Starrkärrs kyrka. 
Medverkande: Kammarkören VocAle 

och Hanna Lundqvist flöjt.

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Lödöse församling 
inbjuder till

ÖPPNA 
FÖRDJUPNINGSKVÄLLAR

i S:t Peders församlingshem 
ojämna tisdagar kl. 18:30

Kvällarna ger fördjupning i den kristna tron 
och är på många sätt är likvärdiga med en 

Alphakurs. Man behöver dock inte vara med 
alla kvällarna. För dem som vill börjar kvällen 

kl. 18 med mässa (förutom den 23/10). 

Höstens program:
25 september

Filmvisning – Amazing Grace. 
9 oktober

Kan man bevisa Guds existens? Magnus 
Skredsvik

23 oktober
Vad vi gör och vad Gud ger i gudstjänsten. 

Magnus Skredsvik. Besök i Fuxernas försam-
ling (i Lilla Edet). Samåkning från S:t Peders 

församlingshem kl. 18. 
6 november

F.d. missbrukaren Henrik Karlsson berättar 
om sin väg från mörker till ljus. 

20 november
Kristna symboler och tecken – vägar till 

hjärtat. Präst Bo Westergaard från Fuxerna 
församling. 

4 december
Varför just Jesus? Magnus Skredsvik

Alla välkomna!

På ett ögonblick föränd-
rades livet totalt för fa-
miljen som var på väg 

hem efter en släktträff. En 
onykter förare i den mötande 
bilen kommer i hög fart över 
på fel sida vägen och kollisio-
nen går inte att undvika. 

Nyligen läste jag boken 
som pappan i familjen skrev 
tre år efter olyckan då han 
miste sin fru, sin mor och sin 
4-åriga dotter. Han beskriver 
den process av sorg, saknad 
och oändligt svåra känslor som 
han och hans tre överlevande 
barn haft att kämpa med. 

Men trots allt är de på väg 
tillbaka till livet, märkta av 
sorgen, men utan att ha fastnat 
i bitterhet eller självömkan. 

I Bibeln kan vi läsa om sys-
konen i Betania som miste sin 
bror (Joh kap 11). ”Herre, om 
du hade varit här hade min 
bror inte dött.” Med dessa ord 
möter den sörjande Maria sin 
vän Jesus. Man kan nästan ana 
sig till en underton av både 
besvikelse och anklagelse, 
ungefär: 

”Hur kunde du låta detta 
ske, Jesus, du som har botat 
så många andra människor? 
Varför kom du inte till oss 
innan det var för sent?” 

Jesus svarar med att brista 
ut i våldsam gråt, men sen 
visar han vilken makt han har. 
Glädjen vet ingen gräns när 
Lasaros kallas ut ur graven, livs 
levande igen. 

Om vi får leva tillräckligt 
länge kommer de flesta av oss 
att mista någon vi älskar. Vi 
kan inte fly från sorgen men 
Bibelns berättelse ger oss 
hopp. Vi är inte ensamma i 
vår sorg, Gud gråter med oss. 
Dessutom, det kommer en dag 
då alla som dött ska bli levande 
igen! 

När Jesus uppstod ur graven 
tappade döden sitt grepp. Sen 
den dagen har människor över 
hela vår jord funnit tröst i 
orden från Jesus: ”Jag är upp-
ståndelsen och livet. Den som 
tror på mig ska leva om han än 
dör.” 

Våga tro att Jesus hälsning 
också gäller dig.

Marie Nordvall - Pastor
Smyrnakyrkan Älvängen

Betraktelse
Döden har inte 
sista ordet

ÄLVÄNGEN. Repsla-
gardagen lockade som 
vanligt mycket folk.

Besökarna kunde 
ta del av aktiviteter 
utanför museet och 
samtidigt passa på 
att njuta av den sköna 
höstsolen.

Inne på repslagarba-
nan fanns ett 30-tal 
utställare som hade 
dukat upp med sina 
olika alster.

Repslagardagen började illa 
för arrangören. På natten till 
lördagen hade tjuvar brutit sig 
in i Rerpslagarmuseets loka-
ler och bland annat tagit en 
gammal kär klenod.

– Vi har blivit av med vår 
cykel. Den skulle vi gärna vilja 
ha tillbaka, säger Bernt Lars-
son.

En unik repslagning ägde 
rum vid ett-tiden på dagen. 
Leif Båth hade beställt ett 

så kallat Manillarep till sin 
24-fotare.

– Jag har beställt rep häri-
från tidigare. De kan sin sak, 
säger Leif.

Ett annat roligt inslag var 
Göta Älvdalens Motorhisto-
riska förening som fanns på 
plats för att visa upp flera av 
sina unika motorer.

Repslagardagen – en familjefest

Bernt Larsson (t h) hade fått en beställ-Bernt Larsson (t h) hade fått en beställ-
ning på ett Manillarep av Leif Båth.ning på ett Manillarep av Leif Båth.

Ett 30-tal utställare medverkade på Repslagardagen i Älv-
ängen.

– Repslagardagen är en 
familjefest och vi försöker 
verkligen skapa ett program 
som tilltalar en bred målgrupp, 
säger Börje Johansson.

JONAS ANDERSSON 

NÖDINGE FÖRSAMLING
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Jubileumsmusik Surte kyrka 100 år
23 september 16.oo Jubileumsmusik med Johanna Werder fd. 
Forsberg. Kyrkkaffe. Välkomna! 

Onsdagsträff i Surte Församlingshem 
26 september  14.00. Ett skratt förlänger livet eller? 
Med Elise Friman. Kaffe och Smörgås.

Gemenskapsträff Bohus servicehus 
Tordag 27 september 11.00. Livet - Precis Som Det Är! 
Välkända sånger om livets olika yttringar, lust & längan, tro,
Gemenskap, kärlek, hopp och inte minst tacksamhet över livet. 

Lilian Druve Sång och Gitarr

Bland lejon och änglar
Familjegudstjänst i Nödinge kyrka söndag 30 september kl 11.00
Medlemmar ur barnkörer medverkar. Vårens dopbarn får sina 
dopänglar. Såpbubbleparad till församlingshemmet där det serveras 
korv med bröd.

Alla är välkomna!


