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Predikoturer
Surte missionskyrka
Onsd 3/4 kl 15, Onsdags-
träff för daglediga. Anne 
Marie och Martin Öhrn; 
Vårt Schweiz. Onsd 3/4 kl 
21, Innebandy i Surtesko-
lan. Välkommen att vara 
med! Sönd 7/4 kl 11, Guds-
tjänst. Per Kjellberg. Enkelt 
fi ka. Planering av Vårmark-
nad. Månd 8/4 kl 19, Musik-
kåren, Lerum Surte Symp-
honic Band, övar. Onsd 10/4 
kl 18:30, Tonår; Spelkväll. 
Onsd 10/4 kl 19, Ekumenisk 
bön i Pingstkyrkan, Bohus. 
Onsd 10/4 kl 21, Inneban-
dy i Surteskolan. Välkom-
men att vara med! Boka in 
församlingens Vårmarknad, 
lörd 13/4 kl 10-14, Det blir 
lotterier, loppis/second hand 
och servering med våffl or 
och annat. Sena ändringar i 
detta program kan inträffa.
www.surtemissionskyrka.se 
är alltid uppdaterad.

Fuxerna-Åsbräcka
församling
Sönd kl 10, Högmäs-
sa, Nordblom. Tisd kl 09, 
Mässa i församlingshem-
met, Isacson. Onsd kl 18.30, 
Mässa, Nordblom.

Åsbräcka kyrka
Sönd kl 18, Mässa, Nord-
blom.

Guntorps missionskyrka
Onsd 3/4 kl 18.30, Spå-
rarScout & UpptäckarS-
cout. Torsd-Fred 4-5 april  
KyrkLan i Smyrnakyrkan. 
Sönd 7/4 kl 16, Gudstjänst 
Lars Gunther talar , Philip 
Larsson sjunger. Hälsning 
Från Påskfestivalen. Natt-
vard. Onsd 10/4 kl 18.30, 
Tonår & ÄventyrarScout.

Smyrnaförsamlingen i Älv-
ängen
Tisd 2/4 kl 8-9, Bön. Onsd 
3/4 kl 18-19, Bön. Kl 19, 
Smyrnakören övar. Torsd 
4/4 kl 11.30-13.00, Sopp-
lunch. Kl 18.15, Hobby (7-
12år) - Filmkväll. Kyrk-
LAN torsd-fred. Fred 5/4 
kl 19.30, Greenhouse (åk 7 
och uppåt). Kl 20.30, Effect 
- Öppet hus & Café för ung-
domar. Lörd 6/4 kl 10-13, 
Second Hand & Café. Kl 11, 
Caminul Felix från barnbyar 
i Rumänien sjunger och be-
rättar i Second Hand caféet. 
Sönd 7/4 kl 11, Gudstjänst, 

Marie Nordvall, sång och 
musik av "Projektkören". 
Nattvard. Äventyret (3-12 
år). Kyrkkaffe. Kl 12.30, 
"Barnfamiljen i församling-
en" - Samling för barnfamil-
jer med lunch, samtal och 
go gemenskap. Anmälan se-
nast 31/3 till Marie Nord-
vall, 0706-647375. Tisd 9/4 
kl 8-9, Bön. Kl 14, Bibel-
samtalsgruppen.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 7/4 kl 10, 
Gudstjänst Broman, kyrk-
kaffe. Onsd 10/4 kl 10, Stor-
café. Hålanda sönd 7/4 kl 
12, Mässa Broman. S:t Peder 
sönd 7/4 kl 17, Mässa Bro-
man. Tisd 9/4 kl 18, Mässa 
med fördjupningskväll. Ale-
Skövde sönd 7/4, se övriga. 
Tunge sönd 7/4, se övriga.

Nödinge församling
Torsd 4/4 kl 18, Nödinge 
kyrka Mässa R Bäck. 7/4 2:a 
i Påsktiden kl 11, Surte kyr-
ka Mässa R Bäck. Kl 17, Nö-
dinge kyrka Lovsångsmässa 
R Bäck. Månd 8/4 kl 18.30, 
Nödinge församlingshem 
Mässa H Hultén. Tisd 9/4 
kl 14, Nödinge Servicehus 
Gudstjänst R Bäck.

Starrkärr-Kilanda
församling
Tisd 2/4 Nols kyrka kl 
18.30, Rådslag, Vi samtalar 
om aktualiteter i Nol/Ala-
fors. Alla välkomna! Torsd 
4/4 Nols kyrka kl 18.30, 
Veckomässa, Nordblom. 
Sönd 7/4 Starrkärrs kyrka kl 
11, Mässa, Nordblom. Älv-
ängens kyrka kl 11, Mäss-
sa. Nols kyrka kl 17, För-
bönsgudstjänst, Nordblom. 
Månd 8/4 Starrkärrs försam-
lingshem kl 18.30, Friskvård 
för själen. Vad har du i pick-
nickkorgen? Råd och tips 
från Kristin Arhage dietist 
i Ale kommun. Smakprov! 
Kostnad 40:-.

Elimförsamlingen i Alafors
Torsd 4/4 kl 18, Bön och 
samtal, Ohlins. Sönd 7/4 kl 
11, Gudstjänst, Ohlins.
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Taimi Määttä, Surte har 
avlidit. Född 1929 och efter-
lämnar maken Kaarlo samt 
sonen Keijo som närmast 
sörjande.

Carola Lindegren, Skepp-
landa har avlidit. Född 1944 
och efterlämnar maken Jan 
samt söner med familjer som 
närmast sörjande.

Dödsfall

Jordfästningar
John Andersson. I Skepp-
landa kyrka hölls onsdagen 
27 mars begravningsguds-
tjänst för John Andersson, 
Hålan. Offi ciant var kom-
minister Bengt Broman.

Taimi Määttä. I Surte 
kapell hölls torsdagen 28 
mars begravningsgudstjänst 
för Taimi Määttä, Surte. Of-
fi ciant var kyrkoherde Harry 
Hultén.

Döda

Min älskade Maka
Vår kära Mor, Svärmor

och Farmor

Bärly Carola
Lindegren

f. Backfolk

* 14/10 1944

har idag stilla insomnat
och lämnat oss, släkt
och vänner i sorg och

saknad.

Skepplanda
26/3 2013

JAN
TORBJÖRN och

ANNIKA
Robin Marcus Julia

DANIEL och ANGELICA
Johanna Adam
Hugo Moa Alva

MATTIAS
 
Låt oss minnas de 

soliga dagar 

då sorg och smärta oss 

fjärran var 

Låt oss minnas de 

glädjedagar 

då vi alla tillsammans 

var 

 Herren är min herde
mig skall intet fattas

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen 26

april kl.11.00 i
Skepplanda kyrka. Efter

akten inbjudes till
minnesstund i

församlingshemmet.
Svar om deltagande till
Ale Begravningsbyrå,

tel. 0303-33 33 99 senast
tisdagen 23 april. Lika

välkommet som
blommor är en gåva till
BRIS, tel.08-598 888 00.

En av den kommande 
helgens texter handlar 
om att hämta en lärdom 

från krukmakarens drejskiva. 
Profeten Jeremia blir ombedd 
att gå ner till krukmakarverk-
staden. Där kommer Gud att 
tala till honom. Sagt och gjort.
Han står en stund och ser 
på, när krukmakaren arbe-
tar, hur han tar en klump lera 
och lägger på drejskivan. Han 
lägger den på mitten och så 
börjar den snurra. Han har 
redan förberett leran så att 
den är lagom mjuk. Undan för 
undan växer det fram ett fint 
lerkärl i hans händer.

Krukmakaren är en erfaren 
mästare som får fram olika 
sorters kärl av den grå leran. 
Det blir utsökt vackra former 
och konstruktioner. Men så 
händer detta, att ett kärl ibland 
misslyckas och går sönder. Ja, 
t o m för en erfaren mästare 
blir det så.
Då står det så underbart: Då 
gjorde han om det till ett nytt 
kärl, så som han ville ha det.
Detta är en viktig lärdom för 
oss: Mästaren kastar inte bort 
lerklumpen och säger att den 
är värdelös. Nej, han är rädd 
om leran. Han har ju arbetat 
med den och förberett den till 
att bli något fint.
Och nu kommer Herrens 
ord till Jeremia. Gud börjar 
tala. Han säger: Skulle inte 
jag kunna göra med er, Isra-
els folk, så som denne krukma-
kare gör? Som leran i krukma-
karens händer, så är ni i mina 
händer, Israels folk.
Vi vet att den här berättel-
sen, den tilldrog sig ungefär 
600 f Kr. Vi vet också att det 
här budskapet från början är 
riktat till Israels folk. Och Isra-
els folk har varit på Guds drej-
skiva i lång tid. Ibland har det 

kärlet gått sönder. Men Gud 
har inte förkastat sitt folk. Han 
har börjat om igen. Och han 
arbetar fortfarande med sitt 
folk. Men under tiden som 
han gör det, så har bollen gått 
vidare.
Gud har många drejskivor och 
många lerklumpar, som han 
arbetar med. Och vi får alla 
vara med och formas av hans 
händer. Var och en som vill får 
bli ett stycke lera som Gud ar-
betar med. Han håller på och 
formar den till ett underbart 
kärl. En annan profet, Jesaja, 
säger: Men du, Herre, är vår 
Fader. Vi är leran och du har 
format oss, vi är alla ett verk av 
din hand.
Det är en mycket stor förmån, 
att vi får räkna med Guds 
omsorg om oss var och en. 
Gud har skapat oss var och 
en med oerhört höga avsikter. 
Han vill bara det allra bästa 
med våra liv. Men om det 
ibland blir fel, om vi misslyck-
as och det inte blir som varken 
Gud eller vi har tänkt oss, låt 
oss då inte se oss tillbaka och 
fastna i grämelse och sorg eller 
bitterhet. Nej, låt oss då fästa 
blicken på den store Krukma-
karen i stället. Låt oss möta 
hans blick och höra hur han 
säger: Glöm det som förut var, 
tänk inte på det förgångna. Nu 
gör jag något nytt. Det spirar 
redan, märker ni det inte?   
Så formar Gud ett nytt kärl 
av det som blev misslyckat. Ja, 
han kan t o m ta de gamla bi-
tarna och skärvorna och göra 
ett konstverk av alltsammans. 
Det kan Gud göra, för han är 
MÄSTAREN med stort M. 
Läs gärna berättelsen i Jere-
mia 18:1-6.

Bengt Broman
Präst i Skepplanda-Hålanda 

församling

Betraktelse

Drejskivans lärdom
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