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

Stickcafé
Älvängens blå kyrka

Till detta trevliga stickcafé är du 
varmt välkommen  

med eller utan stickor!
Vi träffas på onsdagskvällar, 

udda veckor, 
klockan 19.30 - 21.30.

Välkommen!

NÖDINGE FÖRSAMLING

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

Välkommen att rösta i Kyrkovalet den 15 september
Vallokalerna är öppna 9.00 – 11.00 och 16.00 – 20.00.

Vallokalerna är: Surte församlingshem, Bohus servicehus och 
Medborgarkontoret i Nödinge.

Ta med ert Röstkort. Vid frågor ring Expeditionen 031-98 00 12

Gudstjänst på valdagen 15 september
Nödinge kyrka Gudstjänst kl.11.oo  H Hultén
Surte kyrka Gudstjänst kl.11.oo R Bäck

            Surte kyrka Finsk Gudstjänst kl.13.oo Mattias Juopperi

Onsdagsträff den 18 september
Nödinge församlingshem 13.00
Anki Grosshög spelar och sjunger!
Fika, alla välkomna.

Denna sammanfattning av hur vi 
människor ofta tänker kom inte från 
någon känd fi losof eller teolog. Nej, 

denna sanning kunde höras på Svensktoppen i 
början på 2000-talet och upphovs-mannen till 
textraderna var Timbuktu. Här hade han lyssnat 
in sin samtid och väl fångat in vårt beteende, 
tycker jag!  Sången i stort gör upp med vårt sätt 
att girigt mest se till sitt eget och stapla ägodelar 
enligt devisen ”Den som har mest när vi dör 
vinner”.Alla vill ha, men vi har svårare för  att 
avstå och dela med oss. Dock är huvudstrofen, 
och titeln, det riktigt tunga! Tänk om vi fi ck 
evigheten utan att dö!

För i mycket är det ju så vi lever och hoppas – 
som om vi aldrig kommer att behöva lämna livet! 
Lyckan är att förbli ung och frisk! Som om det 
vore ett möjligt alternativ!

Vi lurar oss själva när vi inte vill ta emot tidens 
gång, utan hela tiden stretar emot det oundvik-
liga åldrandet. Och döden låtsas vi helst inte om 
överhuvudtaget.

Men desto mer lamslagna står vi, när den så 
småningom ändå drabbar oss på något sätt. Och 
konfrontationen med denna livsgräns, detta 
oåterkalleligt okända, blir svår.

Vore det inte bättre att försöka inkludera 
döden istället för att exkludera den? Liksom ha 
den med lite mer i beräkningen, då skulle vi inte 
bli så oerhört överraskade när den ändå kommer 
oss nära och förr eller senare sätter krokben för 
våra liv, våra planer och våra relationer. 

Döden är en oundviklig del av livet! Det är 
en viktig insikt att ha, eftersom det ger färg och 
mening till den dag som idag är. En hjälp att ta 
vara på det som är viktigast i livet medans tid är. 

I evangelietexten för söndagen ur Lukase-
vangeliet, berättas det hur Jesus kommer till 
staden Nain. Där möter han ett begravningsfölje, 
den döde är den ende sonen till sin mor som 
också är änka. Det innebär att hon står utan för-
sörjning när sonen dör. Jesus fylls av medkänsla 
och uppväcker sonen och ger honom tillbaks till 

hans mor.  När han gör så, ger han livet tillbaka 
både till sonen – bokstavligen. Och därför också 
till hans mor! Allt till de omkringståendes stora 
förvåning och glädje.  De tackar Gud för detta 
under och tecken!

En av många texter som säger samma sak: 
Jesus har makt att ge liv – också till den som 
redan dött! Det är det som är den stora poängen 
i Bibelns budskap – att Gud ger liv. Inte bara nu 
och här! Utan också bortom tid och rum.  Är 
Gud GUD, så är allt möjligt för honom!  Det 
finns kraft bekom orden när Jesus säger: ”Jag är 
vägen, sanningen och livet”. När sorg och saknad 
drabbar oss känns mycket meningslöst. Men om 
nu Gud har omsorg om oss alla och kan göra det 
omöjliga så är det också just hos Honom som vi 
kan få tröst och ledning i det svåra. Gud är den 
som kan värna livet, också bortom döden! 

Detta är en utgångspunkt för det kristna 
hoppet, tron på levande Gud som möter oss i 
Jesus Kristus. Våra liv är mer, än tiden mellan 
vaggan och graven. Vi hör ihop som människor 
och Gud vill vara en del av våra liv. Han bereder 
oss liv, kraft och kärlek, till stöd och tröst i pröv-
ningar och i dödens närhet 

Därför skriver Paulus så här i 2 Korintier-
brevet 4 om människans kamp och det okuvliga 
hoppet genom Guds närvaro i livet: Alltid är jag 
ansatt, men inte kringränd, rådvill men inte rådlös, 
förföljd men inte övergiven, slagen till marken men 
inte förlorad!

Leif Jöngren
Pastor i Älvängens Missionsförsamling 

Betraktelse

SKEPPLANDA. Nu har höstens aktiviteter 
startat i Skepplanda Hålanda SPF. Först blev 
månadsträffen i augusti, den startade i blixt-
rande tempo med den humoristiska och väl-
sjungande duon Gubes. De bjöd dessutom 
på historier som fick bygdegården att eka 
av skratt. Vi bjöds på goda och välsmakande 
smörgåsar till kaffet. “Köksgängen” är fan-
tastiska! På septemberträffen skall de servera 
sillbord, till detta krävs dock föranmälan. 

Den 3:e september startade blod-
tryckstagningen och bingon tätt följda av 
dansen och vattengympan. Glädjekören har 
redan startat upp samt fredagsvandringarna. 
Boulen har pågått hela sommaren – boule-
spelarna tar inte paus.

De medlemmar som känner sig tvek-
samma att delta, kom och prova på, titta i 
gröna programbladet efter tider.

❐❐❐

ÄLVÄNGEN. Trollkarlen Mr Junior gästar 
Repslagarmuseet på Repslagardagen nästa 
lördag med en fartfylld familjeföreställning. 
Vi kommer att få se svärmor itudelad med 
hjälp av ett rep och Mr Juniors kalsonger 
trollas bort och mycket mer.

Mr Junior, som är en allsidig trolleri-
konstnär, har reptrick som specialitet. Mr 
Junior, som egentligen heter Sven-Arne 
Karlberg, är en lång man med flera ess inn-
anför rockärmen.

På Repslagardagen kommer vi bland 
annat få se den tävlingsakt som han tävlade 
med i Svenska Mästerskapen i trolleri 2012.

Mr Junior föddes i Vedum 1943 och är 
medlem i Svensk Magisk cirkel sedan 2008. 
Han har varit en ganska anonym trollkarl, 
men sedan han blev pensionär har trolleriet 
tagit ny fart med många offentliga framträ-
danden per år.

Han har vunnit ett flertal tävlingar, 2008 
blev det en fjärdeplats i SM i scentrolleri 
och nu senast 2012 en fjärdeplacering i SM 

scenmagi och en tredjeplacering i salongs-
magi. Han har fått barn att lära sig trolla i 
trolleriskolan.

Detta är en föreställning som roar både 
barn och vuxna. Begränsat antal biljetter, så 
förköp är att rekommendera.                ❐❐❐

”Alla vill till himlen, men ingen vill dö”

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

MUSIKGUDSTJÄNST  

I FOLKTON
S:t Peders kyrka

Söndag 15 september kl 17

Lödöse kyrkokör
”Makalösa” spelmanslag

Instrumentalister

Välkomna!

Höstens aktiviteter har startat

Magi med troll-
karlen Mr Junior

Mr Junior, eller Sven-Arne Karlberg som han 
egentligen heter, gästar Repslagardagen i 
Älvängen lördagen den 21 september.
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Vallokaler på valdagen 
söndag 15 september 
Starrkärr-Kilanda församling

Nol Älvängen - Församlingsexpeditionen
Starrkärr - Församlingshemmet

Öppettider 12.00-20.00, gäller samtliga platser

Medtag röstkort som alla medlemmar i Svenska kyrkan 
erhåller med Posten.

Kyrkovalet
Söndag 15 september

Vid frågor ring pastorsexpeditionen på 

0303-44 25 00 

Vallokaler Valdagen
söndag 15 september
Skepplanda församlingshem
St. Peders församlingshem
Kl 11.00 -16.00
Kl 18.00 -20.00

Röstmottagningsställen
valdagen 15 september
Ale-Skövde församlingshem
Hålanda församlingshem
Kl 13.00 - 18.00.

www.svenskakyrkan.se/skepplanda


