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Starrkärrs kyrka 

Söndag 18 nov. kl. 18.00

Musikteatergruppen 

KorsKorsååtvärstvärs 
En stund på jorden.

Möt tre vanliga människor i deras 
vardag där tro, längtan, 

ensamhet, gemenskap, sorg, 
död och livsglädje behandlas. 

Du är naturligtvis en 
generös människa, 
du som jag! Har 

lätt för att förlåta och så. 
Visst vill vi ha ett generöst 
samhälle, eller hur? Natur-
ligtvis!

I princip är jag väldigt 
generös. Men bara i princip. 
När människor frestar mitt 
tålamod då blir det annat. 
Hur många gånger skall 
man behöva påtala att hen 
skall betala tillbaka en skuld? 
Okej att hen bett om ursäkt 
en gång, men nu är det 
fjärde gången! Hur generös 
måste jag vara? Hur många 
chanser skall man ge en 
människa? (Hm… Bra fråga 
faktiskt.)

Det finns ett tydligt svar 
på den frågan i bibeln: Så 

länge du lever skall du vara 
hur generös som helst. Du 
skall ge dina medmänniskor 
hur många chanser som 
helst! Så länge du lever. För 
sådan är Gud mot dig – så 
länge du lever. Han har hur 
mycket tålamod som helst 
med dig (och mig). Du och 
jag har fått, och får ständigt, 
otaliga chanser att komma 
till tals med honom. 49? 
Hm… Snarare 49 på en 
enda dag!

Visst är det konstigt: 
De flesta människor tycks 
på något sätt ta för givet 
att Gud skall vara generös 
mot oss. Trots att vi vänder 
honom ryggen större delen 
av dygnet. Om det är någon 
som har anledning att inte 
vara det så är det väl Gud.

På söndag 
är det sön-
dagen före 
Domssönda-
gen. Denna 
tid på året 
påminner 
oss om att 
Guds gene-
rositet med 
oss har sin 
gräns: så 
länge jag 
lever. När 
han berättar 
liknelsen om 
de tio flick-
orna som 
väntar på 
brudgum-
men (Matte-

usevangeliet kap. 25) så ger 
han oss en bild för vårt liv. 
Varje dag jag lever är en dag 
närmare den dag då Guds 
generositet mot mig är slut. 
Det gäller att handla klokt, 
som de fem flickorna som 
hade reservolja med sig när 
deras lampor slocknade – till 
skillnad från de oförståndiga 
som missade allt eftersom de 
trodde de skulle få en chans 
till. Men det fanns ingen.

Ja, det finns verkligen en 
gräns för Guds generositet. 
Gränsen heter: Så länge jag 
lever. Egentligen samma 
gräns som din och min gene-
rositet mot vem som helst 
i vår närhet, vänner som 
ovänner. Men borde inte 
Guds generositet vara oänd-
lig, så att han ger mig nya 
chanser efter att jag dött? 
Här har människans upp-
finningsrikedom slagit nya 
rekord genom att hoppas 
att få återfödas i all oändlig-
het… Underbart! Chans på 
chans på chans i all oändlig-
het… Den eviga generosite-
ten! En önskedröm som gör 
det möjligt att alltid kunna 
smita undan från ansvaret att 
vara människa. Vakna! säger 
Jesus.

Just så säger han: ”Håll er 
därför vakna. Ni vet inte när 
dagen och timmen är inne.” 
Och det är ju sant, eller hur? 

Mikael
Präst i Nol

Andra chansen – eller 49:e…
Betraktelse

Ordförande Göran Svens-
son hälsade oss välkomna 
till Aktiva Seniorers okto-
bermöte, som bjöd på ett 
härligt da capo med Gunilla 
Hansen och Kent Jonas-
son. Vad kunde vara mer 
passande efter denna solfat-
tiga sommar än att inleda 
med ”Så skön som solen”. 
Gunilla sjöng så solstrålarna 
riktigt värmde och Kent 
bjöd på härligt komp. Med 
örhängen från melodiradi-
ons tid fortsatte de att spela 
och sjunga ur sin omväxlande 
repertoar. Både svenska och 
amerikanska pärlor fanns 
med. Danslåten ”Cheek to 
cheek”, Gunnar Wiklunds 
”I en röd liten stuga” och 

Povel Ramels ”Underbart 
är kort” var några.

1961 blev den japanska 
låten ”Sukiyaki” en världs-
succé. Idag framförde ”japa-
nerna” Gunilla och Kent 
den med stor bravur. Att 
gitarren är Kents instrument 
visade han med suveränitet 
i ”Guitar Boogie”. Så det 
svängde! Lite nya tongångar 
fick vi också lyssna till. Melo-
din ”Börja dagen med att le” 
hade Gunilla skrivit texten 
till och Kent musiken. Tänk 
om vi kunde få vakna till den 
varje morgon! Våra glada, 
skickliga musiker avrun-
dade så med ännu en ever-
green, Alexander Ragtime 
Band skriven 1911 av Irving 

Berlin.
Efter detta fick vi ta del 

av lite blandad informa-
tion. Enkätsvaren var över 
lag positiva dock kommer 
fortsatt bearbetning att ske. 
Ingela Steen påminde om 
aktiviteter fram till nästa 
månadsmöte. Senast den 
30/11 vill Vivi-Ann ha 
anmälan till Happyland 
i Johanneskyrkan den 18 
december. Bengt B. påminde 
om olika resmål och Tore R 
om fotobehandlingskursen. 
Sånggruppen Humlan vill 
gärna ha nya medlemmar 
men framför allt en ledare. 
Siv Tånghed tar emot 
intresseanmälan.

Inga Isaksson

Gamla godingar med Refräng & Co
SPF Göta Älvdalsbygdens senaste månads-
träff ägde rum i Alegården. Trots de pågå-
ende vägarbetena hade ett stort antal med-
lemmar hittat rätt.

Fotografen Ulf Magnusson visade bilder 
och berättade om den siste lantbrevbäraren 
i Mölndal, Åke. Intressant var att se hur 
landskapet hade förändrats på de år som gått 
sedan Åke körde runt på sin moped och till 
i dag.

Innan den efterlängtade ärtsoppan ser-
verades informerade Pernilla från Sportlife 
om deras satsning på träning för seniorer. 
Ordföranden Kerstin Andersson informe-
rade om kommande aktiviteter och träffen 
avslutades med dragning på lotteriet.

❐❐❐

Månadsträff i Alegården

Kerstin Andersson, ordförande i SPF Göta 
Älvdalsbygden, tackar Ulf Magnusson för en 
intressant föreläsning.

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

John Rutter 
REQUIEM 

S:t Peders kyrka, Lödöse 
Söndag 18 november kl 17.00 

Klara Nilsson - solo 
Nya Motett Ensemblen 

Peter Corneliusson - dirigent 
Johan Dahlbäck  - flöjt 
Jonas Högberg - oboe 
Mats Lindberg - cello 

Patrizia Carciani - harpa 
Sofia Gustavsson - pukor 
Johan Gustafsson - orgel 

Christina Elfström Mellberg - klockspel 
Fri entré. Välkommen! 

 

Skepplanda kyrkliga syförening har 
FÖRSÄLJNING 

Lördag 17 november kl 13.00 
i Skepplanda församlingshem 

Auktion, tombola, lotteri, hembakat bröd,  
äggost, hemstöpta ljus mm 

Kaffeservering 
Gåvor mottages tacksamt. 

Hjälp oss Hjälpa! 

NÖDINGE FÖRSAMLING

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

Jubileumsmusik
Söndag 18/11 kl 16.00
i Surte kyrka
Gunnar Fredriksson - sång
Reine Bäck. Fika

Onsdagsträff 21/11 kl 14
i Surte församlingshem
”Vad säger den här texten?” – 
Harry Hultén. Fika.

Välkommen!

40 vuotta suomenkielistä seurakuntatyötä!
Juhlamessu Surten kirkossa 18/11. klo 13.00
DaCapo - kuoro Kimmo Tuomaalan johdolla
Kanttori Jani Fleivik, Papit Lisa Sorvoja, Harry Hultén
Juhlakahvit seurakuntatalolla   


