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JULHELGEN I VÅRA KYRKOR
4:E ADVENT - 22 DECEMBER 
S:t Peder kyrka kl 10.00

Mässa L Ingvarsson

Tunge kyrka kl 12

Familjegudstjänst med julspel L 

Ingvarsson

Hålanda kyrka 17.00  

Vi sjunger in julen L Ingvarsson

Hålanda kyrkokör

Sång: Ellenor Lorentsson, Stefan 

Malmeström,

Elin och Johanna Henricsson

Marie Lindqvist - flöjt

 

JULAFTON
Hålanda kyrka kl 10.00

Samling vid krubban J Imberg

Elin och Johanna Henricsson - sång

23.30 Midnattsgudstjänst  

V Wetterling

Ellenor Lorentsson - sång

S:t Peder kyrka kl 9.30-11.30

Julmys i kyrkan med glögg,  

pepparkakor mm

11.30 Samling vid krubban J Imberg

Ale-Skövde kyrka kl 15.30

Julbön J Imberg

Skepplanda kyrka kl 17.00

Julbön J Imberg

Skepplanda kyrkokör

JULDAGEN
Tunge kyrka kl 06.00

Julotta L Ingvarsson

Skepplanda kyrka kl 7.15

Julotta L Ingvarsson

Skepplanda kyrkokör

S:t Peder kyrka kl 11.00

Juldagsmässa L Ingvarsson

Sånger vid krubban

Emelie Thoor, mezzosopran

ANNANDAG JUL
Ale-Skövde kyrka kl 11.00

Pastoratsmässa V Wetterling

SÖNDAG 29 DECEMBER
Hålanda kyrka kl 11.00

Pastoratsmässa J Imberg

NYÅRSAFTON
S:t Peder kyrka kl 15.30

Nyårsbön L Ingvarsson

Skepplanda kyrka kl 17.00

Nyårsbön L Ingvarsson

NYÅRSDAGEN
Tunge kyrka kl 11.00

Pastoratsmässa V Wetterling

SÖNDAG 5 JANUARI
Skepplanda kyrka kl 11.00

Pastoratsmässa J Imberg

Avtackning av komminister Bengt 

Broman och kyrkvärd Monica 

Levinsson

Kyrkkaffe

TRETTONDAG JUL 6 JANUARI
Hålanda kyrka kl 10.00

Mässa sammanlyst L Ingvarsson

S:t Peder kyrka kl 17.00

Musikgudstjänst L Ingvarsson

Lödöse kyrkokör, instrumentalister

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Välkomna!
Elimförsamlingen

Alafors
Års- och

administrationsmöte
Söndagen den 19/1 2014 kl 15.00

Plats: Furustugan i Alafors
Styrelsen

”Han är ingen dus-
sinmänniska” hörde 
jag en bekant säga om 

en av sina arbetskamrater. 
Förmodligen menade hon 
att han var lite speciell, men 
visst är det ett konstigt ut-
tryck? För vem skulle vilja 
beskriva sig själv som en 
dussinmänniska? Hur lika 
vi än kan tyckas vara så är vi 
ändå original, omöjliga att 
kopiera. 

När det är sagt vill jag 
ändå påstå att man skulle 
kunna använda uttrycket 
dussinmänniska om Jesus 
mor, Maria. En vanlig ton-
årstjej av enkel härkomst 
på väg att gifta sig som 
så många andra i hennes 
omgivning. Ändå blir hon 
fortfarande uppmärksam-
mad ut över hela världen ett 
par tusen år efter sin död. 

Ett besök från den him-
melska världen blev upptak-
ten till Marias kändisskap. 
När budbäraren framfört 

sitt budskap var hon beredd 
att säga ja. Hon visste inte 
då vilken glädje, men även 
lidande, det skulle innebära. 
Men hon vågade anta utma-
ningen. (Luk 1)

”Oss är en Frälsare född” 
är julens glada budskap till 
dig och mig. När Gud ska 
göra sin stora kärlek till 
världen känd tar han i första 
hand människor till sin 
hjälp. 

Av Marias liv lär vi oss att 
det inte finns någon gräddfil 
för den som vill gå Guds 
ärenden och dela sitt liv med 
Jesus. Men vi lär oss också 
att Gud kan göra stordåd 
genom vanliga enkla männ-
iskor som sätter sin tillit till 
honom. 

Marias utmaning var att 
bära Guds barn – utma-
ningen till dig och mig är att 
bli barn burna av Gud. 

Marie Nordvall
Pastor 

Smyrnakyrkan, Älvängen

Betraktelse

En Gudomlig utmaning

Sune Johansson, har avli-
dit. Född 1930 och efter-
lämnar makan Anna-Lisa 
samt barn med familjer som 
närmast sörjande.

Dödsfall

Döda

Min älskade
Vår käre Pappa, Morfar,

Son och Broder

Ralf Wallin

* 30 juni 1949

har i dag stilla lämnat
oss i sorg och saknad

Älvängen
7 december 2013

YVONNE
JENNIE och STEFAN

Izabella, Lowe
ANNELIE och FREDRIK

Nikolina, Rebecka,
Malvina

TITTI och MATTIAS
Elin, Emma

MAMMA INGA
Syster Gia med familj

Släkt och vänner

Stå inte vid min grav
och gråt för mig

Jag är inte där, jag
sover ej

Jag är vinden över hav
och sjö

Jag är stjärnors glitter i
nyfallen snö

Jag är stilla regnet i
novembernatten

Jag är solens blänk på
fjärdens vatten

När du vaknar till
vardagen och allt du
borde

Ger jag dig stöd som
förr jag alltid gjorde

Så gråt ej vid min grav
som om jag inte fanns

Jag är inte där, men
någon annanstans

Det finns en kraft i
allt vi haft

Det vi har finns alltid
kvar- bortom himlen

Begravningsgudstjänsten
äger rum torsdagen

19 december kl. 11.00 i
Starrkärrs kyrka. Efter

akten inbjudes till
minnesstund i

församlingshemmet.
Svar om deltagande till

Ale Begravningsbyrå tel.
0303-33 33 99, senast

tisdagen 17 december.
Lika välkommet som

blommor är en gåva till
Cancerfonden tel.

020-59 59 59.

Det finns en kraft i 
allt vi haft

Det vi har finns alltid kvar…
-bortom himlen

* 30 juli 1949

Vår underbart goa

Rebecca Torstensson
* 8 september 1989

✝ Nol 7 december 2013 

Oändligt saknad

Mamma Sirpa och Pappa Leif
Lillasyster Johanna

Hela din härliga stora släkt
och alla dina goa vänner

Den svåraste av sorger är när livet blir för kort

och en underbart härlig dotter för alltid har ryckts bort

När någon man gett liv och älskat mest av allt

så grymt kan tas ifrån en blir det ofattbart och kallt

I sorgens tunga mörker får man ta en dag i sänder

och försöka samla kraft tills ljuset återvänder

Och i all gränslös saknad så hjälper det att se

den medkänsla och omsorg som andra har att ge

Livet blir aldrig mer sig likt utan dig
Vår härligt busiga Becca

Mamma och Pappa

Minä rakastan sinua
Johanna

Begravningen kommer att hållas i Torsby kyrka, Kärna fredagen 
3 januari kl. 13.00. Alla är välkomna och även till minnesstunden

efter i Församlingshemmet. Anmälan och mer info till
Begravningstjänst tel. 0303-144 77 eller

info@begravningstjanst.se senast fredagen 27 december. 
Valfri klädsel. Lika välkommet som en blomma i ljus färg är en

gåva till Nordens Ark pg. 90 01 96-7 eller någon annan fond 
som hjälper djur.

Tack till alla för ert stöd och omtanke.

SMSa LUNCH till 72 950 så ger du 50 kronor  

i kampen mot hungern i världen.

BJUD NÅGON  

DU INTE KÄNNER 

PÅ LUNCH!

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.


