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Pilgrimsträff 
Välkommen till Starrkärrs församlings-
hem söndagen den 3 februarisöndagen den 3 februari kl 16.00.
Vi ser filmen ”The Way” som handlar
om en far som förlorade sin son när 
denne vandrade den franska vägen 
mot Santiago de CompostelaSantiago de Compostela. 
Vi får följa fadern som åker till 
Spanien för att hämta hem sonen 
och som bestämmer sig för att själv 
gå leden i sonens fotspår. Fika.

Frågor ställs till:
Ingela Fransson 0303-444031
ingela.e.fransson@svenskakyrkan.se

Vardagsfest
Onsdag den 6 februari kl. 17-20Onsdag den 6 februari kl. 17-20 

i Starrkärrs församlingshem. 
Alla åldrar träffas. 

Träffa Lukas!
Vi läserläser och samtalarsamtalar om vad Jesus 
sade och gjorde enligt Lukas.
Gamla och nya deltarage är 
varmt välkomna.
Vi börjar den torsdag den 
31 januari kl. 19.0031 januari kl. 19.00 i 
Starrkärrs församlingshem.

Vill du sjunga gospel? 
 

Kom till Älvängens blå kyrka. 
Gospelkören övar torsdagar 19-21

Nästa gång torsdag 31 januari.
Välkommen!

Kontakt: Karin Bäckman 
0303-444 023

StickcaféetStickcaféet  
i Älvängens Blå kyrka Älvängens Blå kyrka är i full gång! 

Nästa gång är den 30 januari30 januari.

Stickcaféet är på onsdagar i udda veckor 
klockan 19.00 - 21.30.

Kanske lär du känna en ny granne?
KvällsmatKvällsmat: soppa, bröd, kaffe och kaka.
Pyssel, poängpromenad, allsång och 
lek för de små.
Självkostnadspris. Ingen anmälanIngen anmälan. 

STARRKÄRR. Kaffe med 
smörgås, glada sånger 
och härlig gemenskap.

Vad mer kan man 
begära av en kylslagen 
torsdagsförmiddag i 
januari?

I förra veckan var det 
vårpremiär för Förmid-
dagscafé i Starrkärrs 
församlingshem.

Förmiddagscafé arrangeras av 
Starrkärrs-Kilanda försam-
ling vid fem olika tillfällen 
under våren. Träffarna inleds 
med en andakt av diakon 
Ingela Fransson innan fika-
stunden påbörjas.

– Därefter är det fritt fram 
för våra gäster att ta vid. Vi 
eftersträvar ett så varierat 
program som möjligt, säger 
Ingela Fransson.

För torsdagens underhåll-
ning svarade gruppen PRO-
kulele som under ledning 
av Kent Larsson framförde 
en rad medryckande och 

svängiga låtar. Besökarna 
nynnade glatt med i sånger 
som ”Cotton fields”, ”Sju 
ensamma kvällar”, ”You are 
my sunshine” och ”Leende 
guldbruna ögon”.

Nästa träff äger rum den 21 
februari och då utgör Kilanda 
församlingshem platsen för 
gemenskapen.

– Vi har gjort det som tra-
dition att förlägga ett av våra 
arrangemang i Kilanda. På 
februarimötet kommer vi att 
få besök av Mikael Nord-
blom som ska visa och berätta 
historier till de söndagsskole-
planscher som församlingen 
erhållit som gåva från Starr-
kärr-Kilanda Hembygdsför-
ening, förklarar Ingela Frans-
son.

21 mars blir det filmvis-
ning (Stengrunden), 25 april 
allsång med Lennart Thor-
stensson och Sabina Nils-
son, och på avslutningen den 
29 maj är rubriken ”Vårfest 
för alla åldrar”.

Ytterligare arrangemang 
att upplysa om är den Var-
dagsfest som sker i Starrkärrs 
församlingshem onsdag 6 
februari.

– Vi äter kvällsmat tillsam-
mans, de vuxna besökarna ges 
möjlighet att sitta och prata 
medan barnen leker. Det är 
drop in som gäller och ingen 
föranmälan krävs. Syftet är 
att bygga broar och skapa 
relationer mellan människor i 
vårt närområde, säger Ingela 
som också är involverad i ett 
projekt ihop med Ale kom-
muns folkhälsoplanerare Bir-
gitta Fredén.

– Tre kvällar i vår, med start 
4 februari, erbjuder vi after 
work för kvinnor mitt i livet. 
Det är som en slags friskvård 
för insidan där vi berör ande, 
själ och kropp. Alla kvinnor 
som tycker detta låter intres-
sant är hjärtligt välkomna, 
avslutar Ingela Fransson.

JONAS ANDERSSON

– Förmiddagscafé med fi ka och underhållning
Tid för gemenskap i församlingshemmet
PROkulele svarade för medryckande och lättsam musikunderhållning.
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Onsdagsträff  6 februari
Nödinge församlingshem kl 13.00 Konstnären Janny Sörensen
berättar om Peredvizjnikerna, rysk konstnärsgrupp under
1800-talet och visar deras tavlor.
Vladimir Masko spelar rysk pianomusik.
Fika.

”Våga sjunga i kör”
9 februari kl.10-12 i Surte församlingshem
Intensiv körrepetition för alla som vill prova sjunga i kör.
Vi sjunger ”Visst ska våren komma” av E. Skeie och
uppträder i Surte kyrka den 24 februari. Kom och prova på! 

Alla är välkomna!

Döda

I dagens text läser vi om hur 
Josef och Maria enligt Mose 
lag kommer upp till temp-

let i Jerusalem för att bära 
fram barnet inför Herren samt 
offra det som var bestämt. Det 
var säkert inte många som 
brydde sig om den lilla famil-
jen men det var en man Simon 
som visste vem barnet var. 
Simon var en from man och för 
honom hade den helige Ande 
uppenbarat att han skulle få leva 
till dess han hade fått sett Her-
rens Smorde. Och nu var stun-
den inne och han tog barnet 
i sina armar och prisade Gud 
och sade "Herre nu låter du idn 
tjänare sluta sina dagar i frid 
såsom du har lovat. Ty mina 
ögon hava sett din frälsning 
som du har berett att skådas av 
alla folk. Ett ljus som skall up-
penvaras för hedningarna och 
en härlighet för ditt folk Israel". 
Där fanns också en prfetissa 
Hanna, som i den stunden kom 
fram och prisade gud för vad 

hon fick vara med om. Även om 
Du inte i vanliga fall brukar läsa 
Bibeln så gör ett undantag och 
läs hela dandra kapitlet i Lukas 
evangelium då får Du se hela 
händelseförloppet när Jesus vår 
frälsare födes hit till världen 
och som han själv säger i jo-
hannes 3:16 Ty så älskade Gud 
världen, att han utgav sin en-
födde Son, för att den som tror 
på honom inte skall gå förlorad 
utan ah evigt liv. Det är som det 
står i en sångvers. Vad intet öga 
skådat vad ingen tanke tänkt. 
Betlehems änglar bådat Gud 
har sin son oss skänkt. Glöm nu 
inte att läsa det andra kapitlet 
i Lukas evangelium. När man 
tänker på hur Jesu komman-
de hit ner till vår jord omtalas 
ända från Bibelns början, sedan 
genom profeterna ser man att 
det ädnå var överraskande för 
de flesta människor. Likaså blir 
det när jesus kommer andra 
gången, då inte som ett litet 
barn utom som den mäkti-

ge segraren. Vi läser att när 
Jesus tar farväl av isnalärjung-
ar coh far upp till jimlen,s å 
när han farit upp står det två 
änglar och säger till lärjungar-
na att stå skall han komma till-
baka, läs APG I:II. Och det står 
i Bibelns sista bokkapitel 7 vilka 
som skall vara med i den stora 
vita skaran inför Guds tron, det 
är endast de som tvättat sina 
kläder och gjort dem vita i Alm-
mets blod. Då vill vi nog alla 
vara med. En sångare sjung-
er. jesu blod har öppnat pärl-
eporten. Pris skae Gud i Dag 
den öppen står. Om du vill, får 
du gå med till himlen. Skall du 
ändå stanna utanför? Jag tror 
att vi alla vill vara med där. Då 
har det lilla Jesusbarnet blivit 
konungarnas Konung och her-
rarnas Herre. Må gud hjälpa oss 
alla att nå fram. Varmt välkom-
men till någon kyrka när det 
passar Dig.

Olle Hansson
Filadelfiaförsamlingen Bohus

Betraktelse

Glöm aldrig bort att tacka!

Vår kära Mamma
Farmor, Mormor

och Gamlamormor

Inger Bengtsson
* 18 september 1926

har idag stilla lämnat
oss i sorg och saknad

Bohus
19 januari 2013

BARBRO, TRYGGVE
med familjer

 
Det finns ingen sten så 

tung 

som sorgen vi känner 

Det finns ingen ros så 

vacker 

som minnena av Dig 

 

  

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen

15 februari kl. 11.00 i
Surte kyrka.

Ett varmt tack till
personalen på Backavik

för kärleksfull
omvårdnad.

Kära Mor och Far 
Svärmor och Svärfar 

Farmor och Farfar 
Gammelfarmor och Gammelfarfar

Aina 
Johansson

* 20 maj 1920

har stilla somnat in.

Surte 
7 januari 2013

Holger 
Johansson

* 16 maj 1920

har stilla somnat in.

Surte 
17 januari 2013

CHRISTER och MARIA 
Johanna med familj

Tack för vad Ni givit 
Tack för vad Ni var 

Tack för alla ljusa minnen 
som Ni lämnat kvar

Begravningsgudstjänsten äger rum i Surte kyrka 
fredagen den 8 februari kl. 13.00. 

Efter akten inbjuds till minnesstund. 
Svar om deltagande till Ale Älvdalens 

begravningsbyrå senast onsdagen den 6 februari 
tel. 0303-33 33 99 

eller christer.johansson@mc.comchrister.johansson@me.com


