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Starrkärr-Kilanda församling
Alafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-Älvängen

Musikgudstjänst
22 september kl. 18.00

 Starrkärrs kyrka

Folkmusik i förändring 
Lerum Surte Symphonic band 

under ledning av Folke Taubner.

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Vad gör sorgen 
med Din kropp?

Om livets skörhet - Vad blir viktigt i livet

Skepplanda-Hålanda och Lödöse 
församlingar bjuder in Dig som sörjer.

En dag med samtal, föredrag och god mat i
S:T PEDERS FÖRSAMLINGSHEM - LÖDÖSE

lördag 28 september KL 10-14.

Erland Svenungsson - präst och psykoterapeut 
talar om vad som sker med oss när vi drabbas 

av sorg.

Du anmäler Dig till: Liselotte Lind 0303-44 25 04 
eller Pia Thorson 0303-44 25 11 

senast 23 september
Kostnad för dagen 50 kr.

NÖDINGE FÖRSAMLING

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

Onsdagsträff den 25 september
Surte församlingshem 14.00
Anki Grosshög spelar och sjunger!
Fika, alla välkomna.
 

Gemenskapsträff den 26 september
Bohus servicehus torsdag 15.00
”Öknen ska blomma” En musikalisk 
vandring med patriarken Abraham till 
löfteslandet.Sång, tal och musik Liss 
och Odd Sörensen. Fika, alla välkomna.

Bor du i Surte eller Bohus? 
Ta chansen och sjung i någon av våra barnkörer!

Barnkören Peacedrums
För dig som går i åk 0- 3.
Övning måndagar 14.15- 15.00
 

Mellanstadiekören
För dig som går i åk 4-6
Övning måndagar 15.00- 15.45

Vi håller till i Surte församlingshem.
Körledare: Ida Andersson  070- 598 43 78

Till minne av
vår Älskade

Ann-Britt 
Einarsson
* 11 mars 1947

† 17 september 2008

Fem år har gått 
sedan du togs ifrån oss 

alldeles för tidigt.

Vi saknar Dig 
så oändligt mycket 
men vi minns Dig 

med kärlek och glädje.

ELVING
ULF, CECILIA 
och MARCUS
med familjer.

Till minne 

”Den tjänst som man 
skall göra varandra i 
ett liv i gemenskap är 

beredvilligheten att hjälpa.
Det äri första hand frågan om 
vanlig enkel hjälpsamhet i 
smått och stort”. Den kristna 
gemenskapen finns där kristna 
möts for att vara tillsammans, 
där de arbetar och bor, i 
familjer eller ensamma. I varje 
situation finns det möjlighet 
att utföra handlingar av 
vänlighet och omtanke for 
någon annan. Tjänandet 
bör aldrig ses som enbart en 
traditionell del av pastorns 
eller prästens tjänst, som 

predikandet, undervisningen, 
helandet eller rådgivningen.
Tjänandet omfattar hela 
registret av omsorg, 
uppmuntran och hjälpsamhet. 
Eftersom det inte finns några 
gränser for sådant kan var och 
en göra sitt för att ge andra 
stöd. Tänkvärda ord enligt 
Jesus: tjänandet är det yppersta 
i kristen livet. Jesus väntar på 
dig som längtar efter frid och 
ro i din själ, Han vill frälsa och 
hjälpa dig så också Du får bli 
en tjänande lärjunge.

Inga-Lill och Bengt-Arne 
Pingstkyrkan Bohus.

Betraktelse

Det enkla tjänandet!

Jordfästningar
Ulla-Britt Karlsson. I Starrkärrs kapell 
hölls fredagen 13 september begravnings-
gudstjänst för Ulla-Britt Karlsson, Skepp-
landa. Offi ciant var komminister Mikael 
Nordblom.

Hans-Eric Johansson. I Nödinge kyrka 
hölls fredagen 13 september begrav-
ningsgudstjänst för Hans-Eric Johansson, 
Nödinge. Offi ciant var kommunister Reine 
Bäck.

Sten Axelsson. I Skepplanda kyrka hölls 
fredagen 13 september begravningsguds-
tjänst för Sten Axelsson, Älvängen. Offi ci-
ant var kyrkoherde Vivianne Wetterling.

DödaTack

Lars-Erik Forsberg, Bohus 
har avlidit. Född 1929 och 
efterlämnar makan Berit 
samt söner med familjer som 
närmast sörjande.

Sigrid Svenningsson, Nol 
har avlidit. Född 1923 och 
efterlämnar sonen Erling 
med familj samt syskon som 
närmast sörjande.

Vesa Brander, Alvhem 
har avlidit. Född 1971 och 
efterlämnar makan Anette, 
Pappa med familj, Mamma 
med familj, Ursula med 
familj, Marjatta samt Sami 
med familj som närmast 
sörjande.

Robert Carlsson, Surte har 
avlidit. Född 1970 och efter-
lämnar makan Siri, dött-
rarna Isabelle och Josefi ne, 
mamma Britt och pappa 
Bengt-Åke samt syskonen 
Peter och Jonas med famil-
jer som närmast sörjande. 

Reijo Päkkilä, Nödinge har 
avlidit. Född 1936 och ef-
terlämnar makan Eeva-Liisa 
samt barn med familjer som 
närmast sörjande.

Dödsfall


