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KYRKOFULLMÄKTIGEKYRKOFULLMÄKTIGE
i Starrkärr-Kilanda församling

kallas till sammanträde 

måndagen den 12 nov.måndagen den 12 nov.
kl. 18.30 kl. 18.30 

i Starrkärrs församlingshem.

Ärenden enligt utsänd kallelse

Kurt Nielsen, ordförande
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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!

Övergreppet invade-
rade hennes liv med 
hat och bitterhet. 

Med bestämdhet pekade 
hon ut mannen som våldta-
git henne och domen blev 
livstids fängelse. Varje dag 
bad hon till Gud att man-
nen som förstört hennes liv 
skulle dö i fängelset. 

Men efter elva år i fång-
enskap bevisar ett DNA-test 
att mannen är oskyldig. 
Kvinnan, som själv var ett 
offer, blir nu skyldig till 
att ha skickat en oskyldig 
man i fängelse. Men istället 
för att hemfalla åt hat och 
hämndlystnad förlät mannen 
kvinnan. 

Ovanstående är en sann 
berättelse om Jennifer 
Thompson-Cannino och 
Ronald Cotton som i när-
mare tjugo år har rest runt 
och talat om förlåtelsens 
kraft. Tillsammans har de 
skrivit boken ”Nummer fem 
från vänster”. 

Hur otroligt det än låter 
säger de båda att de inte 
skulle vilja ändra något 
av det som hänt på några 
villkor i världen. Det goda 
som sker när de berättar för 
andra om sin försoning är 
värt allt det svåra de har gått 
igenom. 

När jag läser om dem kan 
jag inte låta bli att dra en 
parallell till en berättelse i 
Bibeln (1 Mos 50:20). När 
Josef, efter att ha blivit såld 
som slav och tillbringat 
många år i fängelse, hör sina 
bröder be om förlåtelse, 
svarar han: ”Ni ville mig ont, 
men Gud har vänt det till 
något gott.” 

Villkorslös förlåtelse och 
oförtjänt nåd är bland det 
mest provocerande – och det 
mest befriande – som vi kan 
uppleva. Det är precis vad 
Gud erbjuder.

Marie Nordvall 
Pastor 

Smyrnakyrkan Älvängen

Kören Opus -83 drog fullt 
hus när de genomförde sin 
höstkonsert i Mimers Hus. 
Kören har bjudit på både vår- 
och höstkonserter under flera 
år nu. Som vanligt var det ett 
omväxlande program. Musik 
ur West Side Story, Chess, 
Jesus Christ Superstar och 
Queen stod på programmet.

Kören, som bildades av 
den duktige dirigenten och 
körledaren Jack Svantes-
son från Surte, för många år 
sedan har idag cirka 35 entu-
siastiska körmedlemmar från 
Ale, Kungälv med omnejd 
samt från Göteborg. Nästa 
år firar Opus -83 30-årsjubi-
leum.

Konserten började med 
en musikalisk presentation 
av kören med ”Vi heter Opus 
-83” innan man brast ut i Oh 
what a day i arrangemang 
av Bengt Hallberg. Sedan 
följde en finstämd Anthem 
ur Chess.

Under den första akten 
framträdde flera solister 
såsom Olle Pettersson med 

Leonard Cohens
Hallelujah och Jennie 

Elonsson med Someone 
elses story ur Chess. Sedan 
sjöng Jennie och Ingela 
Friberg en duett också ur 

Chess.
Under 

konserten 
ackompanje-
rade Simon 
Westman 
på piano och 
Richard 
Hauer på 
gitarr. De 
bjöd också 
på medryck-
ande jazzso-
lonummer 
till publikens 
ovationer. 

Inger 
Nyberg pre-
senterade de 
olika numren. 
Hon är en 
stor tillgång 
för kören 
genom sin 
förmåga att 
introdu-
cera, binda 
samman och 
berätta om 
sammanhang 
och bak-
grunder hur 
låtar tillkom-

mit eller andra intressanta 
omständigheter.

En överraskning, inte 
bara för publiken utan även 
för flertalet körmedlemmar, 
bjöd Bengt Olsson från 
Romelanda på. Han sjöng 
en finstämd sång på japanska 
om glädjen att vara morfar 
med ackompanjemang av 
musikstuderande Lena 
Holst från Göteborg. Hon 
hade även hjälpt honom med 
japanskan. Bakgrunden är att 
Bengt tidigare hade spelat 
in låtar, som han lagt ut på 
Youtube. Han fick stort gen-
svar, bland annat från Japan. 
Det resulterade i en inbjudan 
att uppträda i japansk TV för 
miljontals tittare, inte mindre 
än två gånger.

Första akten avslutades 
med Jesus Christ Superstar 
av Andrew Lloyd Webber.  
I arrangemanget ingår flera 
solopartier såväl individuellt 
av Jennie, Ingela och Swen 
Emanuel som 
partier för 
enskilda stäm-
mor, särskilt 
mansstämmor. 
Då kommer 
det väl till pass 
att det finns så 
många män i 
kören. I detta 
avseende skiljer 

sig kören från många andra 
blandade körer, som ofta har 
för få eller saknar män.

Efter pausen sjöng kören 
flera körarrangemang såsom 
Gabriellas sång ur filmen 
”Så som i himmelen” och i 
stycken av Norman Luboff, 
Leonard Bernstein med 
flera. Konserten avslutades 
med A tribute to Queen då 
dirigenten dirigerade intro-
duktionen genom att dirigera 
publiken att klappa händer. 
Det gjorde man med stor 
bravur.  

Konserten slutade med 
många och livliga applåder 
och Jack Svantesson tackade 
publiken med att inbjuda till 
julkonserter den 8/12 och 
15/12 i Surte kyrka. Han 
berättade också om

att Opus -83 blivit inbju-
den att efter jul göra en CD 
med Jazzgruppen Peoria.

Krönikören

Förlåtelse utan gräns
Betraktelse Fullsatt salong när Opus -83 gav höstkonsert

Höstkonserten med Opus -83 i Mimers Hus lockade storpublik.
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Starrkärrs kyrka
Mässa 11 nov. kl. 11.00

Medverkar gör 
Trio Acantus.

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Frukostcafé för kvinnor
Lördag 10 november kl 9-11
Skepplanda församlingshem

Kom och ät frukost med oss 

- kostnad 40 kr/person

Föreläsare: 
Lotta Haettner-Sandberg 

präst på Åh Stiftsgård.
”Att samtala gott med varandra”

Välkomna!
NÖDINGE FÖRSAMLING

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

Gudstjänst kl 17
i Surte kyrka. För Stora och 
Små kl. Medv. Barnkören 
Peacedrums med Eva 
Rune under ledning av Ida 
Andersson, Förskolan 
Paradiset.
H Hultén – Kyrkkaffe

Gudstjänst kl 11
i Nödinge kyrka. H Hultén

Gudstjänst kl 15
i Bohus Servicehus. H Hultén

Surte kyrka 100 år jubileumsprogram
Onsdag 14 nov berättarkväll i Surte församlingshem kl. 18.30
Samtalsledare: Sten-Åke Lyngstam. 
Renny Olausson – Minnen från kyrkan

Söndagen den 11 november 23:e ef. Tref


