
SMSa LUNCH till 72 950 så 
ger du 50 kronor i kampen 

mot hungern i världen.

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

Göteborgsv 51
Lilla Edet
Tel: 0520-65 01 39
www.lillaedetbyra.se

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

TRE AV FYRA BARN 
ÖVERLEVER CANCER

Stöd Barncancerfonden 
PG 90 20 90-0   
Tel 020-902090

Predikoturer
Skepplanda pastorat
Skepplanda kyrka sönd 
20/10 kl 10, Familjeguds-
tjänst vik. kyrkkaffe. Hå-
landa sönd 20/10 kl 12, Fa-
miljegudstjänst J Imberg. 
S.t Peder sönd 20/10 kl 10, 
Mässa J Imberg. Tisd 22/10 
kl 18, Mässa med inspira-
tionskväll. Ale-Skövde sönd 
20/10, se övriga. Tunge sönd 
20/10, se övriga.

Guntorps missionskyrka
Onsd 16/10 kl 18.30, Spå-
rar & UpptäckarScout. 
Sönd 20/10 kl 16, FEST-
GUDSTJÅNST. Gun-
torps Missionsförsam-
ling fyller 120 år. Predikan 
Lars Gunther  Sång av  Kö-
ren Paus.  Fika med tårtka-
las, Välkomna! Onsd 23/10 
kl 18.30, Tonår & Äventy-
rarScout.

Starrkärr-Kilanda försam-
ling
Torsd 17/10 Nols kyrka kl 
18.30, Veckomässa, An-
dersson. Sönd 20/10 Älv-
ängens kyrka kl 11, Mässa, 
Nilsson. Nols kyrka kl 11, 
Mässa, Göte Siverbo. Starr-
kärrs kyrka kl 18, Musik-
gudstjänst, se annons. Onsd 
23/10 Älvängens kyrka kl 19, 
Taizémässa, Andersson.

Surte missionsförsamling
Onsd 16/10 kl 15, Onsdags-
träff: Sångskatten - Marga-

Inte blir det enklare 
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Plötsligt så satt vi där i sommaridyllen i 
mina svärföräldrars trädgård. Min svärmor 
hade bjudit med sig några efter gudstjäns-
ten, några hon hade sett. Det visade sig att 
de var flyktingar. Det tog inte lång tid förrän 
de drog sin historia om vad de hade gått 
igenom och det förtryck de hade fått genom-
lida för sin kristna tros skull. Anhöriga hade 
både blivit kidnappade och mördade och 
barnen stod under hot. Därför hade de flytt 
och lämnat allt, för livet var mer värt än fö-
retag och materiella ägodelar. Man kan tycka 
att det fanns goda skäl för att få stanna och 
få uppehållstillstånd i Sverige. Men trots alla 
papper och handlingar de kunde visa upp, 
så tvivlade Migrationsverket på att de var de 
personer de utgav sig för att vara. För iden-
titetshandlingar går ju att förfalska. De blev 
inte trodda för dem som de var. Så nu satt de 
där förtvivlade och utom sig och var kallade 
nästa dag till Migrationsverket för att få veta 
när de skulle utvisas från Sverige.
Det kan både göra ont och få ödesdigra kon-
sekvenser när man inte blir trodd för den 
man är. Ett annat exempel kan ju vara om vi 
tappar vår plånbok med alla våra identitets-
handlingar och kontokort, då kan det vara 
svårt att bevisa vem du är och få pengar eller 
tillgång till dina konton och det som är ditt. 
Det gör ont att inte bli trodd för den man är. 
Den andra sidan av myntet är att vi kan dölja 
vissa sidor av dem vi är, sidor som vi kanske 
skäms över.
Jesus mötte en gång en kvinna vid Sykars 
brunn, en kvinna som var fylld med skuld 
och skam över sitt liv. Hon gick till brunn-
nen mitt på dagen, för att slippa alla nedlå-
tande blickar som var mycket värre än solens 

heta strålar. Jesus kom i samspråk med henne 
och bad henne om något att dricka. Plöts-
ligt händer det! Det är någon som ser henne 
som den hon är, någon som ser både det 
mörka och ljusa utan att fördöma. Kvinnan 
blir sedd och bekräftad, någon tog henne på 
allvar och såg henne som den hon var. Livet 
vände, kvinnan låter sin vattenkruka stå och 
går bort till staden och säger till alla, Kom så 
får ni se en man som har sagt mig allt som jag 
har gjort.
Jesus ser också in i våra hjärtan och möter 
oss sådana som vi är. Till Jesus får vi komma 
och andas ut! Eller som sången och psalmen 
säger, Herre till dig får jag komma, komma 
precis som jag är. Inför dig kan jag ingenting 
dölja du vet varje tanke jag bär. För alla be-
höver vi bli sedda och bekräftade som dem 
vi är.
På söndag är det samhällsansvar som är 
temat i våra kyrkor, kanske börjar allting där, 
att vi inspireras av Jesus och likt honom ser 
och bekräftar varandra. Att vi tar tid för det 
där samtalet, som kommer att betyda mer än 
vi anar. Samhällsansvar, att se flyktingarna, 
se deras nöd, kanske kan vi göra skillnad på 
något sätt. Men allt börjar med att vi ser var-
andra, ser varandra bakom allt det där som 
döljer våra sanna jag.
Att bli kallad vid sitt rätta namn, det är gott 
och det bekräftar den jag är. Jesus är den 
som nämner dig vid ditt namn och bekräf-
tar dig inifrån och ut. Jesus ser oss som vi 
är! I bibeln läser vi; Nu säger Herren, han som 
har skapat dig, han som har format dig: Var 
inte rädd, jag har gett dig ditt namn, du är min. 
Gud välsigne dig!

Per Kjellberg Pastor i Surte missionsförsamling

Betraktelse

Se mig som den jag är…

Jordfästningar
Barbro Ahlbom. I Skepp-
landa kyrka hölls fredagen 
11 oktober begravnings-
gudstjänst för Barbro 
Ahlbom, Alvhem. Offi ciant 
var Lars Ingvarsson.

Lille-Mor Pettersson. I 
Nödinge kyrka hölls freda-
gen 11 oktober begravnings-
gudstjänst för Lille-Mor 
Pettersson, Nödinge. Of-
fi ciant var kyrkoherde Harry 
Hultén.

reta Herngren med ett 20-
tal sångare. Onsd 16/10 kl 
18:30, Tonår: Pyssel. Onsd 
16/10 kl 21, Innebandy i 
Surteskolan. Lörd 19/10 kl 
10, Arbetsmöte i och runt 
kyrkan. Sönd 20/10 kl 11, 
Ekumenisk gudstjänst i Sur-
te kyrka. Per Kjellberg. 
Månd 21/10 kl 19, Höstkon-
sert med musikkåren, Le-
rum Surte Symphonic Band. 
Utgångskollekt. Onsd 23/10 
kl 18:30, Tonår; Tårtbakar-
tävling. Onsd 23/10 kl 19, 
Ekumenisk bön i Pingstkyr-
kan, Bohus. Onsd 23/10 kl 
21, Innebandy i Surteskolan. 
Det kan bli ändringar, men
www.surtemissionskyrka.se
har alltid ett aktuellt pro-
gram.

Fuxerna-Åsbräcka försam-
ling
Söndag kl 10, Högmäs-
sa, Westergaard. Tisd kl 09, 
Mässa i församlingshem-
met, Isacson. Onsd kl 18.30, 
Mässa, Nordblom.

Nödinge församling
20/10 21:e ef Trefaldig-
het. Kl 11, Surte kyrka Eku-
menisk gudstjänst H Hul-
tén. Kl 15, Bohus Servicehus 
Gudstjänst H Hultén. Nö-
dinge kyrka sammanlyst till 
Surte kyrka.

Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen

Tisd 15/10 kl 8-9, Bön. Kl 
19, Församlingslednings-
möte. Onsd 16/10 kl 18-19, 
Bön. Kl 19.30, Smyrnakör-
en övar. Torsd 17/10 kl 10-
12.30, SmyrnaCaféet. Kl 14, 
RPG Studiebesök i Syna-
gogan, Göteborg. Kl 18.15, 
Hobby (7-12 år). Fred 18/10 
kl 19.30, Café Giveandfor-
give – Öppet hus och café 
för ungdomar. Lörd 19/10 
kl 10-13, Second Hand & 
Café. Sönd 20/10 kl 11, 
Gudstjänst, Marie Nordvall. 
Äventyret (3-12 år). Kyrk-
kaffe. Månd 21/10 kl 10, 
RPG Stavgång. Tisd 22/10 
kl 8-9, Bön. Kl 14, Bibel-
samtalsgrupp. Kl 19, Tomas 
Sjödin i Blå kyrkan, ”Det 
händer när du vilar”.

Älvängens missionskyrka
Onsd 16/10 kl 19, Försam-
lingsforum. Sönd 20/10 
kl 11, Gudstjänst  Matil-
da Nyman, sång av Emmy 
Cronquist, förbön f Gol-
gatakyrkan, utgångkollekt  
Servering. Månd 21/10 kl 
18.15, Scout. Tisd 22/10 kl 
10, Samtal och bön.

Filadelfi aförsamlingen - 
Bohus pingstkyrka
Onsd 16/10 kl 19, Sång bi-
belläsning och bön. Sönd 
20/10 kl 11, Ekumenisk 
gudstjänst i Surte kyrka. 
Onsd 23/10 kl 19, Ekume-
nisk bön.

ALBOTORGET

40 år
Vi söker nu efter urklipp och 
fotografier från 70-talet och 

framåt med anledning
av att Albotorget firar 40 år 

2014. Tanken är att skapa en 
utställning om Skepplanda.

Material lämnas till Skepplanda 
bibliotek.

Vid frågor, ring:
Kent Carlsson: 0739-577614
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