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NU SKA VI SJUNGA!

Skepplanda församlingshem

Onsdag 7 november kl 18.30

Vi sjunger sånger och visor ur 

Alice Tegnérs sångbok

Välkomna!

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Lödöse församling
Fördjupningskväll

tisdagen den 6 november 

kl. 18:30 i S:t Peder församlingshem

Tema: Från mörker till ljus
Henrik Karlsson från Trollhättan, med

rötter både i Lilla Edet och Lödöse, berät-
tar om hur den kristna tron har hjälpt
honom ur missbruk och kriminalitet.
Den som vill kan börja kvällen med 

mässa kl. 18:00!

Välkomna!

0303-444 000www.mittiale.se

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

Under Allhelgonaveckan kommer 
Starrkärrs kyrkaStarrkärrs kyrka vara öppen: 
Torsdag 1/11 - lördag 3/11 
10.00-18.00.

Välkommen in i kyrkan. Tänd ett ljus, 
drick en kopp kaffe, samtala med någon 
eller bara kom in i värmen.

Musikandakt lördag 3 nov. kl. 16.00

Minnes- och musikgudstjänst 
söndag 4 november kl 18.00

Kilanda kyrkaKilanda kyrka  är öppen: 
Fredag 2 nov 12.00-16.00

Musikandakt lördag 3 nov kl 18.00

Öppet Hus iÖppet Hus i

AllhelgonatidAllhelgonatid

Christer Hellström
Ordförande

Kyrkofullmäktige
i Nödinge församling 

kallas till sammanträde
tisdagen den 6 nov kl 19.00

i Surte Församlingshem Jag befi nner mig på Högs-
boanstalten för att fi ra guds-
tjänst. Vi har just gått ut och 

hämtat dem som önskar vara 
med på dagens samling. Idag är 
det tio unga män som är med. 
En del är med för första gången, 
någon annan har varit med tidi-
gare och någon ytterligare säger; 
Jag har varit på två gudstjänster i 
mitt liv, en begravning och något 
dop. Medan jag hälsar välkom-
men kan man höra att någon har 
svårt att vara tyst och en annan 
fnissar lite som en osäker kon-
fi rmand. Jag tänker, vi kommer 
från så olika situationer, med så 
olika erfarenheter i vårt bagage, 

men nu är vi här inför Guds 
ansikte. Tillsammans börjar vi 
sjunga psalmen;

”Du vet väl om att du är värde-
full, att du är viktig här och nu, att 
du är älskad för din egen skull, för 
ingen annan är som du.” (Ingemar 
Olsson)

Vi sjunger refrängen flera 
gånger, och något börjar 
hända…Någon ropar; Vi kan 
väl sjunga verserna också, och vi 
gör det… Det är ingen skönsång 
det bjuds på, men samtidigt är 
det det mest underbara man kan 
höra. För under sångens gång 
så börjar vi tro och ta in det oer-
hörda att i Guds ögon är vi alla 

så värdefulla, så äls-
kade och så dyrbara, 
här spelar det ingen 
roll om du sitter i 
fängelse och vad 
du än har gjort, det 
spelar heller ingen 
roll om du är pastor 

eller skötsam i allmänhet för alla 
är vi älskade som dem vi i är. Vi 
fortsätter med bekännelsen och 
tillsammans så läser vi; 

”Jag är fin för Du har skapat 
mig. Jag är dyrbar för Du älskar 
mig. Skön är jag i Dina ögon. En 
ädelsten i Din hand. - Därför kan 
det kvitta om någon säger att jag är 
värdelös och dum. In i mitt hjärta 
viskar Du sanningen: Att jag är 
värd mer än guld. - Jag är Din 
ögonsten. Din hemliga skatt. Du är 
glad att jag finns till. Jag vill tacka 
Dig så länge jag lever och aldrig 
glömma vem jag är.” (Margareta 
Melin) 

En bekännelse som vi alla 
får stava på och ta in undan för 
undan och lita på att det är sant. 
Senare tänder vi ljus i bön och i 
tro för våra anhöriga, våra nära 
och kära och det som ligger på 
våra hjärtan. Vi ber till den Gud 
som vi tror på eller anar, oavsett 
hur vi tror så är alla framme och 

ivrigt tänder ljus i hopp om att 
någonting sker och kommer att 
ske… Vi vill tro på honom säger; 
Se, jag gör allting nytt.

I veckan var jag ute på Högs-
boanstalten igen och fick frågan; 
Är det inte gudstjänst snart igen, 
så vi får tända ljus? Jo, till helgen 
är det allhelgonahelgen och då 
kommer vi att fira gudstjänst 
både här på anstalten och i 
våra kyrkor runt omkring. Då 
kommer vi att tända ljus för att 
minnas, för att visa tacksamhet, 
men också för att visa saknad 
för alla de som har gått före 
och lämnat jordelivet, i trygg 
förvissning att Gud bär allt. Jag 
fick svaret; Då vill jag vara med, 
räkna med mig! 

Varmt välkommen till våra 
kyrkor under allhelgonatid.

Gud välsigne dig
Per Kjellberg,

Pastor för Surte och
Högsboanstalten

Är det inte gudstjänst snart igen, så vi får tända ljus?

Betraktelse

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

ALLHELGONAHELGEN 
I VÅRA KYRKOR

Som tidigare år håller vi våra kyrkor 

öppna i samband med Alla helgons dag.

Det är kaffeservering, plats för bön

och stillhet samt möjligheter att

samtala en stund.
 

Kyrkorna är öppna på fredag 
2 november följande tider:

Skepplanda och Hålanda kl 11-14

S:t Peder, Ale-Skövde och Tunge kl 12-17

Gudstjänster Alla helgons dag 
lördag 3 november

Skepplanda församlingshem kl 10 

Mässa V Wetterling, kyrkkaffe

S:t Peder kyrka kl 12 

Mässa V Wetterling

Söndag efter alla helgons dag 
4 november

Hålanda kyrka kl 16 och 18 

Minnesgudstjänst V Wetterling

Ale-Skövde kyrka kl 16 

Minnesgudstjänst M Skredsvik
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VardagsfestVardagsfest
7 november kl. 17-20 7 november kl. 17-20 
i Starrkärrs församlingshem.

Alla åldrar träffas. 
Kanske lär du känna en ny granne?

Kvällsmat: soppa, bröd, 
kaffe och kaka.

Pyssel, poängpromenad, 
allsång och lek för de små.

Självkostnadspris. Ingen anmälan. 
Välkommen!

NÖDINGE FÖRSAMLING

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

Öppet på våra 
kyrkogårdar
2 november har vi öppet i 
Nödinge kyrka och Surte 
Kapell. Kl 11.00-17.00 
Kom och drick en kopp 
kaffe, tänd ett ljus och 
sitt ner en stund. Musik 
spelas 14.00-15.00 av 
våra musiker. Lördag 3 
november är Nödinge 
kyrka öppen 10.00-13.00, 
Gudstjänst 11.00-12.00 
Välkommen! 

Minnesgudstjänst i Surte 
Kyrka
Allhelgonadagen lördag 3 
november klockan 17.00
Blue’n Joy Gospelkör medverkar.
Präst Reine Bäck

Onsdagsträff 7 november 
Surte församlingshem 14.00. Surte 
kyrka 100 år- Minnen från Surte, 
vi delar med oss till varandra. Fika, 
Alla välkomna


