
SMSa LUNCH till 72 950 så ger  

du 50 kronor i kampen mot  

hungern i världen.

BJUD NÅGON  

DU INTE KÄNNER 

PÅ LUNCH!

Predikoturer
Älvängens Missionskyrka
Tord 21/11 kl 15, RPG i 
Smyrna: "Dag Hammar-
skjöld - FN-chef, fredsam-
bassadör, mystiker" Lars 
Widell, Skara. K 19.30, 
körövning. Fre 22/11 kl 19, 
Omegagudstjänst i Mis-
sionskyrkan. "Ensam är inte 
stark"  Joel MacInnes, Göte-
borg. Sönd 24/11 kl 11, Te-
magudstjänst: "Helig fred "  
Leif Jöngren m fl, Sång av 
Mattias Larsson. Söndags-
skola, servering  Försam-
lingsmöte. Kl 18.30, Ton-
årskväll. Månd 25/11 kl 18, 
Spårar- och upptäckarscouts 
föräldrakväll. Tisd 26/11 
kl 10, Tisdagsbön. Kl 10-
13, Stickcafé, kl 11 fika för 
alla. Ons 27/11 kl 19, Sam-
ling med anledning av Kyr-
kornas Globala vecka: Helig 
fred  Föredrag av Per-Åke 
Skagersten, Varberg, nyli-
gen hemkommen från Isra-
el/ Palestina, Servering.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 24/11 kl 
10, Gudstjänst L Ingvars-
son, kyrkkaffe. Onsd 27/11 
kl 18.30, Veckomässa. Fred 
29/11 kl 18.30, Hemvärns-
vesper. Hålanda sönd 24/11 
kl 12, Mässa vik. S.t Pe-
der sönd 24/11 kl 17, Mu-
sikgudstjänst L Ingvars-
son. Nya MotettEnsemblen 
, Klara Nilsson solo, In-
strumentalister. Ale-Sköv-
de sönd 24/11 kl 12, Guds-
tjänst L Ingvarsson. Tunge, 
se övriga.

Starrkärr-Kilanda försam-
ling
Onsd 20/11 Älvängens kyrka 
kl 19, Taizémässa, Anders-
son. Torsd 21/11 Starrkärrs 
församlingshem kl 10-12, 
Förmiddagscafé med mu-
sikquiz - Musikfrågesport. 
Sönd 24/11 Starrkärrs kyrka 
kl 11, Mässa, Nilsson. Nols 
kyrka kl 11, Mässa, Nord-
blom. Älvängens kyrka kl 
18, Mässa, Nordblom.

Surte missionsförsamling
Onsd 20/11 kl 18:30, Tonår; 
Sagokväll. Norsk kurragöm-
me. Onsd 20/11 kl 19, Ge-
mensam bön i Surte kyrka. 
Onsd 20/11 kl 21, Inneban-
dy i Surteskolan. Vi blir gär-
na fler spelare. Sönd 24/11 
kl 11, Gudstjänst. Gusten 
Andersén. Sång av Lisen 
och Karin. Enkelt fika. Tisd 

26/11 kl 18:30, Samtalskväll 
- Bibelsamtal. Välkommen. 
Onsd 27/11 kl 15, Onsdags-
träff: På resa till Aruba, med 
Lena Kildén. Onsd 27/11 kl 
18:30, Tonår: Våfflor. Onsd 
27/11 kl 21, Innebandy i 
Surteskolan. Vi blir gärna 
fler spelare. Det kan bli änd-
ringar, men www.surtemis-
sionskyrka.se har alltid ett 
aktuellt program.

Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen
Tisd 19/11 kl 8-9, Bön. Kl 
14, Bibelsamtalsgruppen. 
Onsd 20/11 kl 18-19, Bön. 
Kl 10-11.45, ”Mammamor-
gon” (med barnvaktsstöd) 
där vi får prata, lyssna, skrat-
ta…helt enkelt dela livet en 
smula… Torsd 21/11 kl 10-
12.30, SmyrnaCaféet. Kl 15, 
RPG med musikkonsulent 
Lars Widell – ”Dag Ham-
marsköld FN-chef, fred-
sambassadör och mystiker”. 
Kl 18.15, Hobby (7-12 år). 
Fred 22/11 kl 19, OMEGA 
Ungdomsmöte i Missions-
kyrkan. Lörd 23/11 kl 10-
13, Second Hand & Café. 
Sönd 24/11 kl 11, Guds-
tjänst, Marie Nordvall. 
Nattvard. Barnvälsignelse. 
Äventyret (3-12 år). Kyrk-
kaffe. Månd 25/11 kl 10, 
RPG Stavgång. Tisd 26/11 
8-9, Bön.

Fuxerna-Åsbräcka försam-
ling
Sönd kl 10, Högmässa, Wes-
tergaard. Tisd kl 09, Mässa 
i församlingshemmet, Isac-
son. Onsd kl 18.30, Mässa, 
Nordblom.

Guntorps missionskyrka
Onsd 20/11 kl 18.30, Ton-
å5r/ÄventyrarScout. Onsd 
27/11 kl  18.30, SpåraScout/
UpptäckarScout.

Nödinge församling
Sönd 24/11 kl 11, gudstjänst 
Surte kyrka. Åke Andreasson 
kl 17, mässa Nödinge kyr-
ka. Åke Andreasson , "Unga 
stråkmusiker från Kultur-
skolan medverkar".

Bohus pingstkyrka
Onsd 20/11 kl 19, Sång bi-
belläsning och bön. Sönd 
24/11 kl 11, gudstjänst Leif 
Karlsson och sång. Onsd 
27/11 kl 19, Sång bibelläs-
ning och bön.

Anders Johansson Johan Ekstedt 
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Tycker du 
att din chef
är otydlig?

Hörselskadades Riksförbund

Inte blir det enklare 
om man börjar höra lite 
dåligt. Ring Hörsellinjen 

0771-888 000.
www.horsellinjen.se

Margareta Andersson, 
Lödöse har avlidit. Född 
1934 och efterlämnar barn 
med familjer som närmast 
sörjande.

Björg Olsson, Färdsle 
har avlidit. Född 1950 och 
efterlämnar maken Sten-
Erik, barn med familjer samt 
syster som närmast sörjande.

DödsfallJordfästningar
Arne Ekström. I Starrkärrs 
kyrka hölls onsdagen 13 
november begravningsguds-
tjänst för Arne Ekström, 
Surte. Officiant var kommi-
nister Per-Martin Anders-
son.

Joan Adiels. I Starrkärrs 
kapell hölls torsdagen 14 
november begravningsakt 
för Joan Adiels, Nol. Offici-
ant var Inga-Lill Andersson.

Saimy Gustafsson. I 
Skepplanda kyrka hölls 
torsdagen 14 november 
begravningsgudstjänst för 
Saimy Gustafsson, Skepp-
landa. Officiant var Johan-
nes Imberg.

Tack

Döda

Om du inte har en 
stark vana att gå på 
gudstjänst så kom-

mer du sannolikt inte göra 
det nu på söndag heller. Det 
är nämligen domsöndagen, 
årets minst besökta guds-
tjänstdag, möjligen bortsett 
från förskingringens semes-
tertider, och vem vill höra 
talas om dom? Kanske tän-
ker du dig rent utav att en 
söndag som denna är till för 
att trycka ner oss och få oss 
att känna fördömelse? Skulle 
du då mot all förmodan 
ändå ta dig till en gudstjänst 
så kommer du troligen bli 
positivt överraskad. Jag kän-
ner mina kollegor i trakten 
någorlunda och ingen av oss 
är tilltalad av tanken på att 
trycka ner och fördöma.

Det här säger texterna 
bland annat: ”Döden skall 
inte finnas mer, och ingen 
sorg och ingen klagan och 
ingen smärta skall finnas 
mer. Ty det som en gång var 
är borta.” Gud ”gör allting 
nytt” och att fördärvsmak-
terna slutligt har inte bara 
besegrats, utan också förin-
tats. Det onda har en bortre 
gräns, en punkt där Gud 
säger stopp. Och backar upp 
det med makt!

Det innebär inte att det 
saknas skarpa ord i tex-
terna och att dessa också 
står i fokus den här veckan. 
Vi talar inte om en ytlig 
omplåstring eller en kos-
metisk kirurgi. Från den 
lilla självupptagenheten i 

våra vardagliga relationer 
ända till de fruktansvärda 
katastroferna, som tyfonens 
Filippinerna eller krigets 
Kongo, så verkar fördärvets 
makter. Det kommer krävas 
något drastiskt för att stoppa 
dem. Att få sin egen del i 
detta belyst kan kännas svårt 
ögonblicket, men när Gud 
talar till oss om vårt ansvar 
och våra felsteg så känns 
Hans röst igen på att den 
alltid talar så att det också 
finns ett hopp om befrielse.

Det är en tragedi att vi 
så lätt tror att fördömelsen 
är Guds röst. Fördömelsen 
binder oss till det onda, Gud 
vill befria. En sådan insikt 
om synd kan också kännas 
smärtsam, men det är en 
annan slags smärta, en äkta 
sorg som också tar emot 
trösten i förlåtelsens ord. 
Och det är en realistisk väg 
till räddning. Denna realism 
är inte den kristna trons 
akilleshäl som det ibland 
kan framställas. Den är inte 
ett problem för en annars 
tilltalande idé. Den gör tron 
på Jesus till något som håller 
också i mötet med livets 
tragedier och vår egen skuld. 
Den gör att vi kan leva utan 
skygglappar. Vi behöver inte 
inbilla oss att vi är nog goda 
för att hålla måttet i Guds 
ögon. Vi kan i stället lita till 
att Gud kastar bort mått-
stocken, om vi tar emot det 
erbjudandet.

Lars Gunther

Det ondas bortre gräns
Betraktelse
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