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ÄLVÄNGEN. 137 medlem-
mar i SPF Alebygdens locka-
des till Smyrnakyrkan för 
att ta del av årets vår- och 
sommarmode. Ny speaker 
var Björn Sundelid som 
skötte uppdraget med den 
äran. Även på mannekäng-
sidan fanns en del nykom-
lingar såsom Monica Svens-
son, Arne Eriksson, och 
Anna-Lena Sager. De kom-
pletterades av veteranerna 
Britt-Marie Jirle och Tage 
Svensson samt Axel Sager. 
Som vanligt ackompanje-
rade Lis-Marie Ohlsson 
och Holmfrid Ranebjörk 
uppvisningen med sprittande 
vårmelodier. 

Kläderna kom från Manu-
fakturen och skorna från Älv-
ängen Skor. Arrangörerna 
vill rikta ett särskilt tack till 
Ulf Abrahamsson på Manu-
fakturen som även ställde 
upp och hjälpte till med 
påklädningen. De som hade 
tur kunde vinna presentkort 
skänkta av affärerna och alla 

åskådarna kunde handla till 
rabatterade priser efter träf-
fen. 

Vid kaffet informerades 
om kommande aktiviteter. 
Den 26 april är det poäng-
promenad i Prästalund. 
Vårens sista månadsträff är 
i Medborgarhuset tisdagen 
den 14 maj. Arrangör är kon-
taktkommittén i Kilanda-

Ölanda-Starrkärr. Den 18 
juni åker vi båt i Fjällbacka 
skärgård.

Lennart Mattsson

Monica Svensson och Axel Sager i trendig stass.

Mannekänguppvisning slog publikrekord

Det torra fjolårsgräset 
var högt och torrt och 
en frisk bris blåste över 

gärdena under vårsolens glans. 

Bonden släppte ut sina hönor 
och kycklingar på gårdsplanen 
i den friska luften. Tyvärr var 
bondens son också ute och lekte 

med tändstickor 
och hur det än var 
så lyckades han 
sätta fyr på det 
torra gräset. Med 
vindens hjälp spred 
sig elden snabbt. 
En av hönorna hade 
gått ut i gräset med 
sina kycklingar och 
hon han inte sätta 
sig i säkerhet innan 
elden svepte fram 
över henne. Efteråt 
letade bonden efter 
hönan och hennes 
kycklingar, men 
det var svårt att 
fi nna henne i det 

svarta avbrända gräset. Till slut 
fann han henne, men av hennes 
kycklingar fanns inte ett spår. 
De hade gått under i elden. 
Men vänta, var det inte något 
som pep någonstans? Jo då, när 
bonden lyfte på hönan, så låg 
alla hennes kycklingar under 
henne. Hon hade själv skyddat 
dem med sin kropp, med sitt 
eget liv. Kycklingarna levde tack 
vare att hönan brett sina vida 
vingar över dem. Hon gav sitt 
liv för dem. 

Så har också Jesus gått i 
döden för var och en av oss. Han 
säger: ”Jag är uppståndelsen 
och livet. Den som tror på mig 
skall leva om han än dör.” Jesus 
har tagit syndens lön, som är 
döden in i sin egen kropp upp på 
korset och så gjort det möjligt 
för oss att få ta emot syndernas 

förlåtelse och evigt liv. Därför 
kan du tänka, varje gång du ser 
ett kors, att det är tecknet för 
evigt liv. När Jesus, livs levande, 
gick ut ur sin grav på påskdagens 
morgon så gjorde han det för 
att visa att döden inte har sista 
ordet. Det finns ett liv bortom 
graven och det är åtkomligt för 
var och en som sätter sin tro och 
tillit till Jesus. 

”Bred dina vida vi ngar, o 
Jesus, över mig, och låt mig stilla 
vila i ve och väl hos dig. 

Bli du min ro, min starkhet, 
min visdom och mitt råd, och 
låt mig alla dagar få leva av din 
nåd.”

Björn Nilsson 
Kyrkoherde i Starrkärr-

Kilanda församling

”Bred dina vida vingar över mig”
Betraktelse
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Förmiddagscafé 
torsdag 25 april  

Starrkärrs församlingshem

 Årets gång i visan
 Lennart Torstensson och 

Sabina Nilsson är gäster för dagen.

Valborgsfirande 
Nols kyrka 30 april 18.30 

Vi sjunger vårsånger tillsammans 
med Magnoliakören.

Pilgrimsvandring 
längs St:Olofsleden 
i Västerlanda 1 maj 

Samling kl 10.00 vid Starrkärrs 
församlingshem. Matsäck och 
lämpliga skor, vi går ca. 1 mil. 
Åter i Starrkärr ca. 15.00.

Pilgrimsvandring 
till Gudhem 1-2 juni

Informationsmöte i 
Kilanda församlings-
hem måndag 29/4 
kl 19.00

Boka redan nu!

Laulamme yhdessä kevään
kunniaksia

Älvängenin sinisessä kirkossa
la 27. 4. klo 16.

Muusikko Tuuli Ekenberg.
Kirkkokahvit. Tervetuloa!

Vi sjunger lovsånger i Älvängens blå 
kyrka lördag 27 april kl. 16.00

Musiker Tuuli Ekenberg.
Kyrkkaffe. Välkommen!

NÖDINGE FÖRSAMLING

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

Söndagkväll med Magnoliakören från Nol
Gudstjänst i Nödinge kyrka söndag 28 april klockan 17.00
kaffe i vapenhuset efteråt.
 
Blue’n Joy bjuder in
Musikkafe med loppis och bakverksauktion
Surte Församlingshem onsdag 1 maj 15-17.

Vårkväll
inför Ordet 

Torsdag 2 maj kl 19.00
Pär Alfredsson, brandman och 

pastor inom Missionskyrkan/GF 
talar på temat ”Våga tro”.

Fika efter samlingen

Välkommen!

NÖDINGE. Den sedan 
länge planerade aktiviteten 
genomfördes till mångas till-
fredsställelse. Vi vill framföra 
ett stort tack till Madelaine 
och Mikael, från Ica Ale 
Torg, för sina väl genom-
förda insatser denna kväll.

På frågan, från Madelaine, 
om hur många kilo ost per 
person vi äter i genomsnitt 
per år, kunde man tro att vi 
var på auktion. Men rätt svar 
var cirka 17 kg. 

"Själv tror jag att min kon-
sumtion var större. Det syns, 
inflikade en trevlig fören-
ingsmedlem". 

Så visst har vi roligt på 
våra sammankomster.

Att kunskap om ost är ett 
omfattande ämne var nog 
de flesta överens om efter 
demonstrationen som avslu-
tades med att vår ordförande 
överlämnade en bukett 
blommor, till de båda med-
verkande från Ica.

Åter vill vi framföra vårt 
tack till Stig Alfredsson för 
sina musikaliska insatser.

Vår ordförande Harry 
Fischer tackade medlem-
marna för den stora uppslut-
ningen.

Rune Dahl

Ostafton hos PRO

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Välkomna!

VALBORGSFIRANDE 
Tisdag 30 april

LÖDÖSE kl 18.00
Vårsånger vid församlingshemmet

Andakt och kaffeservering.

Vårtal.

SKEPPLANDA kl 19.00
Grönköp, Forsvallen

Vårsånger och vårtal

Spelmanslaget Kafferast

Skepplanda kyrkokör

Kaffeservering.


