
alekuriren  |   nummer 34  |   vecka 39  |   201244

www.mittiale.se - 0303-444 000

Starrkärr-Kilanda församlingStarrkärr-Kilanda församling
Alafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-ÄlvängenAlafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-Älvängen

Syksyn ensimmäinen messu
Älvängenin sinisessä kirkossa

la 29. 9. klo 16.

Pappi Satu Rekola, 

muusikko Tuuli Ekenberg.

Kirkkokahvit. Tervetuloa!

Höstens första mässa på finska
i Älvängens blå kyrka

lördag 29 sept. kl 16.00

Präst: Satu Rekola 

Musiker: Tuuli Ekenberg.

Kyrkkaffe. Välkommen!

Om jag fi ck tänka 
efter en liten stund 
skulle jag nog kunna 

räkna upp ett tiotal gånger 
då jag eller mina nära haft 
änglavakt. Tillfällen då det 
verkligen kunde, ja nästan 
borde, gått illa. I trafi ken 
förstås, många gånger, i 
skidbacken, i atlantvågorna, 
i skogen, hemma natur-
ligtvis, där de fl esta farorna 
lurar. Tio gånger räcker 

nog inte alls, förresten. Ju 
mer jag tänker på det, ju 
tydligare blir det, att inte 
minst barnen lever väldigt 
nära döden. 

Om vi skulle börja kon-
centrera oss bara på allt far-
ligt som skulle kunnat hänt 
oss, hade nog förundran 
bara vuxit över att så många 
av oss är så helskinnade trots 
allt. Det är här änglarna 
kommer in, änglavakten.

Vi säger ju så ibland; 
Jag hade änglavakt och jag 
tror verkligen att det ligger 
mycket sanning bakom de 
orden. Enligt Bibeln är just 
att skydda oss, en av änglar-
nas viktigaste uppgifter. Det 
verkar till och med som att 
Gud har avdelat en ängel 
åt var och en av oss. Det 
kanske behövs. Jag känner 
några som jag tror behöver 
två. Och jag vet platser där 

jag tror att änglakoncentra-
tionen är hög. Som mellan 
Tingstadstunneln och Ulle-
vimotet och på de spanska 
motorvägarna.

För mig ligger det en 
väldig trygghet i detta, att 
Gud har sänt ut en ängel 
för att skydda mig och mina 
barn. Att det finns någon 
som är större, starkare och 
har en annan överblick över 
saker och ting, som gör allt 
för att vi inte skall komma 
till skada. 

På söndag, när det är 
Den helige Mikaels dag, 
änglarnas söndag, läser vi i 
kyrkorna om Daniel i lejon-
gropen. Daniel höll sig till 
det som var rätt och Guds 
vilja och trotsade därmed 
kungen. Därför blev han 
kastad i en grop med hung-
riga lejon. Men Gud sände 
en ängel som stängde gapen 
på lejonen. Och vi har väl, 
många av oss, sett sköna 
bilder på Daniel där han 
myser bland de gosiga lejo-
nen. Förmodligen var han 
räddare än så. Men han hade 
definitivt änglavakt.

I Bibeln finns det gott om 
löften till oss människor som 
handlar om att Gud vill vara 
med oss alltid och skydda 
oss vart vi än är. Då har han 
nog aldrig tänkt att vi skulle 
vara några sorts osårbara 
superhjältar men han sänder 
med oss en ängel som har 
till uppgift att skydda oss 
mot allt ont, både till kropp 
och själ.

Men änglarna kan mer 
än så. Vill du höra mer om 
änglar så kom till kyrkan på 
söndag. De olika kyrkorna 
i norra Ale firar en gemen-
sam, ekumenisk gudstjänst 
i Smyrnakyrkan i Älvängen 
kl 11.

Per-Martin Andersson
Präst i Starrkärr-

Kilanda församling

Betraktelse

Änglavakt

NÖDINGE FÖRSAMLING

www.svenskakyrkan.se/nodinge 
Pastorsexpeditionen 031-98 00 12, Redaktionen 0707-69 00 13

Surte kyrka 100 år
Jubileumsutställning i Surte Glasbruksmuseum 30 sept. – 21 okt
Söndagen den 30 september Gudstjänst i Surte kyrka kl. 11.
Efter gudstjänsten blir det vernissage i Glasbruksmuseet kl 13, fri entrè
 
Berättarkväll i Surte församlingshem
Onsdagen den 3 oktober kl. 18.30 med Elof Augustsson och Hartvig 
Aronsson – Bandyminnen från Surte
Samtalsledare: Sten-Åke Lyngstam
 

Surte kyrkokör
är igång och övar varje torsdag kl.19 i Surte församlingshem.
Välkomnar gamla och nya sångglada deltagare
Kontakt Vladimir Masko 031-981691
 

Onsdagsträff  3 oktober 
Nödinge församlingshem kl.13. 
”Lofoten -upplevelser med folk och natur.”
Claes Corin berättar och visar bilder från Nord-Norge
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Smyrnakyrkan
Söndag 30 september kl 11.00 

ekumenisk gudstjänst

Lovsångsdans med IchtysIchtys från 
Guntorps missionskyrka. 

Predikan av 
Åke ReinholdssonÅke Reinholdsson

Söndagsskolan ÄventyretÄventyret 
för barn 3-12 år. 

Kyrkkaffe!

Starrkärr-Kilanda församling,
Skepplanda-Hålanda församling, 
Missionsförsamlingen i Älvängen 

och Guntorp, 
Smyrnaförsamlingen.

Ekumenisk 

TJEJKVÄLLTJEJKVÄLL  
-för kvinnor i alla åldrar

Onsdagen den 3 oktober kl. 19.00 
i Älvängens Missionskyrkan 

Konditor Helena Meyer-GrossHelena Meyer-Gross lär 
oss göra fina tårtor. 

Enkel kvällsmat 
+ kaffe med tårta 50:-

Aftonbön

Varmt välkommen hälsar
Älvängens Missionsförsamling
Älvängens blå kyrka

Ring Hörsellinjen 
0771-888000.

www.horsellinjen.se

Tycker du 
att din chef 
är otydlig?

Hörselskadades Riksförbund
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Döda

Min älskade Maka

Eva Knutsson
* 7/9  1943

har i dag lämnat oss  
i sorg och saknad.

Bohus  
18 september 2012

GÖTE
Syskon  

Släkt och vänner

Du somnade stilla när 
färden var slut

Från allt vad Du lidit  
Du nu vilar ut

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i kretsen  

av de närmaste.

Ett varmt tack till  
personalen på Hem- 

tjänsten och Hemsjuk-
vården i Bohus samt till 

personalen på  
Vikadamm. 

Vår Älskade

Anna Jönsson
* 29 december 1920

har efter ett långt  
och innehållsrikt liv 

stilla lämnat oss 
i sorg och saknad.

Hålan, Skepplanda 
 14 september 2012

ESTER
JOHN 

Svägerska 
Syskonbarn  
med familjer 

Övrig släkt och vänner

Svårt att mista 
svårt att förstå

Ett hjärta av godhet 
har slutat att slå

Två flitiga händer 
har lagt sig till ro

Du ville oss alla så 
innerligt väl

Du månade om oss 
med hela din själ

Begravningsgudstjänsten 
äger rum onsdagen  
3 oktober kl 11.00 i 

Smyrnakyrkan Älvängen 
Efter gravsättningen 

inbjudes till minnesstund 
i festsalen. 

Svar om deltagande till 
Ale Begravningsbyrå på 
tel. 0303-33 33 99 eller 
www.alebegravning.se 

senast måndagen  
1 oktober. 

Vår kära Mamma
Farmor och Gamlafarmor

Ruth Johansson
* 14/10 1915

har i dag stilla lämnat
oss i sorg och saknad

Lindås
20 september 2012

ROLAND och 
GUNVOR

Eva och Tommy
Edvin

Lena och Mikael
Sandra, Markus

BERTIL och BRITT
Kjell

Systrar
Övrig släkt och vänner

   Det kom en dag en
       stilla vind
   Som smekte ömt Din
       trötta kind
   Liksom ett ljus som
       blåstes ut
   Din levnadsdag har
       nått sitt slut

Begravningsgudstjänsten 
äger rum onsdagen 

10 oktober kl. 11.00 i 
Nödinge kyrka. Akten 

avslutas vid graven.

Ett varmt tack till 
Hemtjänsten och 

Hemsjukvården för 
kärleksfull omvårdnad.

Döda


