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

KYRKOFULLMÄKTIGE
i Starrkärr-Kilanda församling

kallas till sammanträde 

tisdagen den 12 nov.
kl. 18.30  

i Starrkärrs församlingshem.

Ärenden enligt utsänd kallelse

Kurt Nielsen, ordförande

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

0303-444 000Kyrka för Fairtrade

Varmt välkomna till en 
trevlig tjejkväll 

tisdagen den 
12 nov. kl 19-21. 

Älvblomman ger 
ideér och inspiration 
om jukransar och 
julblommor.  

Det serveras soppa, 
bröd, kaffe och kaka. 

Kostnad: 50 kr. 

Starrkärr-Kilanda församling
Älvängens Missionsförsamling

Tjejkväll  
Älvängens Missionskyrka

(Gamla vägen 1)

Vardagsfest
Välkommen till Vardagsfest i 
Starrkärrs församlingshem

Onsdag 13 nov. kl 17.00-20.00

Här kan du äta kvällsmat 
(soppa och bröd) 

Baka din egen cup-cake 
och delta i 

cup-caketävlingen,  
pyssla, sjunga allsång mm.

Självkostnadspris. Ingen anmälan!

Nols kyrka 10 nov. kl  17.00

Visa mig vägen!
Juniorkören sjunger

Kyrkkaffe

Temagudstjänst

Det är en stor omvälv-
ning i livet att vänta 
barn! Spännande 

och otäckt på samma gång 
eftersom man vet att det 
kommer hända men inte 
när. Och hur det kommer 
att bli vet man heller inget 
om, bara att det blir annor-
lunda. Drömmar, förvänt-
ningar och oro blandas om 
vart annat. Och så är det 
det där med förlossningen! 
Kamp, smärta och en enorm 
påfrestning – innan glädjen 
över ett nytt liv bryter ut! 

I bibeln återkommer 
bilden av födslovärkar när 
det talas om att Jesus ska 
komma tillbaka till oss 
människor. Inte som ett 
spädbarn utan som den 
Gud och kung han är! Och 
lärjungarna, som är ivriga 
att få se Messias stora rike 
bryta ut, undrar givetvis när 
det kommer att ske? Jesus 
är mycket tydlig med att det 
endast är Fadern själv som 
vet den exakta tidpunkten, 
det är ingen idé att försöka 
räkna ut den. Men det finns 
tecken på när det börjar 
närma sig. 

Det stora som kommer att 
ske, enligt bibeln, är att allt 
ont kommer att förgöras och 
försvinna. Kvar blir ett evigt 
rike i kärlek och stor glädje i 
direkt gemenskap med Gud. 
Tyvärr kommer det inte 
att ske stilla och smärtfritt 
utan tvärtom. Skeendet går 
mot ett stort crescendo där 
lidande, nöd och smärta 
tilltar, säger Jesus, som 
födslovärkarna före själva 
förlossningen.

Krig, hungersnöd, natur-
katastrofer och laglöshet 
kommer att tillta och med 
det kommer det största pro-
blemet: Kärleken löper stor 
risk att kallna! 

Det är alltid som 

mörkast – strax före gry-
ningen!

Tron bär vetskapen att det 
kommer, men inte exakt när. 
Alltsedan Jesu tid på jorden 
har vi människor funderat på 
när det eviga riket ska bryta 
in och sorg och död inte 
finnas mer.  Det har funnits 
krig och svält, umbäranden 
och lidande genom alla tider 
och frågan har rests: Är det 
dags nu? Värre än så här kan 
det väl inte bli?

 Denna väntan och detta 
hopp om ett evigt, gott liv 
har skänkt tröst och kraft 
för många! Det kommer att 
komma något bättre än det 
här! Detta är gospelsång-
ens stora hopp och glädje, 
musikformen som har sina 
rötter i slavarnas arbets-
sånger när de fick slita ont 
under slavtiden i Amerika. 
I vårt land har vi hemlands-
sångerna som burit samma 
hopp om en kommande 
bättre värld. Hoppet finns 
där, inte för att fly från sin 
tillvaro – utan för att orka 
sin tillvaro. Hoppet mot-
verkar också likgiltighet och 
misströstan, hoppet stärker 
kärlek och gemenskap så det 
svåra blir något lättare att 
uthärda.

Det händer många saker 
i världen som stämmer in 
på det Jesus säger, många 
välgångsprofeter som ropar 
att de har vägen till det 
bästa livet och den största 
rikedomen. Det finns fog 
för att säga att nu är den 
yttersta tiden inne, men bara 
från den utgångspunkten att 
endast Gud vet och att han 
intill dess räcker oss sin hand 
i kärlek!

 Matteus och hans evang-
elistvänner Markus och 
Lukas, berättar alla tre om 
dessa Jesu ord. Men den 
fjärde evangelisten – Johan-

nes, säger inget om det. Han 
lyfter fram en annan vinkel. 
Johannes betonar Jesu ord 
om att han har kommit för 
att rädda världen och oavsett 
vad som kommer att ske så 
är det här och nu som är det 
viktigaste! 

Att tänka så ger hoppet 
ett gott fotfäste, för oavsett 
världens gång så vet jag inte 
när min egen sista dag i jor-
delivet är inne. Därför är det 
viktigt att här och nu greppa 
Guds utsträckta hand och 
leva nära honom. Då möter 
jag allt i livet tillsammans 
med Gud och behöver inte 
vara rädd i onödan.

Johannes ger oss Jesu ord: 
Den som hör mitt ord och 
tror på honom som har sänt 
mig, han har evigt liv. Han 
faller inte under domen utan 
har övergått från döden till 
livet.

Ja, det är mycket som är 
fel och ont i vår värld, det är 
mörkt på många sätt! Hämta 
hopp och kraft i vetskapen 
att det kommer en gryning 
och dela detta ditt hopp 
med andra. Då kallnar inte 
kärleken!

Leif Jöngren
Missionskyrkan Älvängen

Betraktelse
Det är alltid som mörkast precis före gryningen

Vuxenskolan och Leader Göta Älv, hade 
inbjudit deltagarna, som märkt upp den 
medeltida pilgrimsleden från Lödöse upp 

genom Hålanda, till en kulturvandring den 
30 oktober.

Vår vandring började med att Pelle 
Dalberg tog deltagarna längs stigen upp 
på Ranneberget i Älvängen, med den vid-
sträckta utsikten längs Göta Älv. Man kunde 
se den nya tågtunneln mot norr, och i söder 
bron till Kungälv. På krönet har det för 
länge sedan tänt signaleldar, som tecken till 
de boende norrut, att krigsmän söder ifrån 
kommit för att härja. Ytterligare eldar på 
Örnäsberget, Angertruvan och Rapunga-
berget har tänts för att varna befolkningen 
längre norrut att sätta sig i säkerhet.

Därefter tog vi oss till Repslagarmuseet 
där Börje Johansson förevisade hur man 
tillverkar rep och berättade om materialets 
egenskaper.

Deltagarna kommer senare inbjudas att 
besöka andra intressanta kulturplatser längs 
Pilgrimsleden till Skara. 

Christer Damm
Hålanda Hembygdsförening

Smultronställen längs Pilgrimsleden

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Frukostcafé  
för kvinnor

Skepplanda församlingshem 
Lördag 9 november kl 9-11

Kostnad 40 kr/person
”Slumpen är ingen tillfällighet” 
Elisabet Eriksson berättar om sin 

väg från Polen till Sverige.

Välkomna!
EFTERLYSNING
Är det någon som sett eller
hört något i samband med

den bilbrand som inträffade
vid Ale gymnasium

söndagen den 1 september?

Branden skedde någon
gång på kvällen.

Vänligen hör av er till mig i
så fall. Jag finns på telefon:

0761-38 83 74

Mats Sandberg
031-355 40 18

www.gillisedman.se

Vår roll är att med erfarenhet och
lyhördhet ge råd och inspiration för
att göra varje begravningshögtid till  
en personlig och minnesrik ceremoni.

NÖDINGE FÖRSAMLING

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

Onsdagsträff den 13 november kl 13.00
i Nödinge församlingshem
Elise Friman berättar om ”Lina Sandell”
Fika

Alla är välkomna!


