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

0303-444 000Kyrka för Fairtrade

Sjung gospel! 
Varje torsdag kl 19.00 

start 23/1 övar gospelkören i 

Älvängens blå kyrka
Välkommen! 

För frågor, kontakta körledare 
Karin Bäckman, 0303-444 023 

Torsdagar 19-21 udda veckor i 
Starrkärrs församlingshem.

Vi läser en bibelbok 
tillsammans under terminen.

Ingen anmälan!
Start 16 januari.

Ledare: Björn Nilsson

Bibel 
och 

bön 

NÖDINGE FÖRSAMLING

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

Surte församlingshem
Måndag 13 januari
09.30-12.30 Vuxen-barn,  Laila
14.00- 18.00 kör och minior för åk 0-6, 
Mia, Ida, Laila
Fredag 17 januari
09.30-12.30 Vuxen-barn  Laila
 

Nödinge församlingshem
Måndag 13 januari
13.00 – 15.30 Vuxen-barn, Markus
Tisdag 14 januari

Onsdag 15 januari
09.30-12.00 Vuxen-barn, Markus
15.00-17.00 Juniorer åk 4-6 Markus
Torsdag 16 januari
13.30-17.30 Öppet hus – kör - 
miniorer, Markus, Laila, 
Söndag  19 januari
17.00-21.00 Ungdomskväll från åk 8, 
Markus, Mia

Bohus kyrkans hus
Andra våningen på Göteborgsv. 205

Måndag 13 januari
18.00-21.00 Ungdomskväll från åk 8, 
Mia, Markus
Tisdag 14 januari
10.00-13.00 Vuxen-barn, Lisbeth
13.30-17.00 Minior- Junior åk 0-6. 
Mia, Lisbeth
Onsdag 15 januari
13.00-16.00  Vuxen-minsting 0-1 år, 
Lisbeth
Torsdag16 januari
15.15-17.00 Tjejgrupp, för dig som går 
i 8:an och 9:an, Mia
19.00-22.00 Ungdomsgrupp 18år och 
uppåt. Mia
 
Kontakt Mia 031-980912, Markus 
0303-97248, Lisbeth 031-981015

Onsdagsträff  15 januari
Surte församlingshem kl.14.00
Visor, dikter och tankar med vår vik. Kyrkoherde Åke Andreasson
Fika och gemenskap.

Välkommen till en ny termin! Start vecka 3

Alla är välkomna!

BETRAKTELSE

Kanske får uttrycket i 
rubriken dig att tänka 
på barn som kivas om 

leksaker: ”Den är min!” Men 
faktum är att de tre orden 
finns inpräglade i en del äkta 
makars vigselring. Anting-
en utskrivet med det tre korta 
orden eller så står det kort och 
gott ”Jes 43:1”. Den korta me-
ningen är nämligen hämtad 
från bibeln, från profeten 
Jesaja. Och det är Gud som 
säger ”Du är min”.

Och om det är Gud som 
säger ”Du är min” så står 
det inte i vigselringen för att 
man vill påminna sig om att 
man lagt beslag på sin man/
hustru, utan det vill istället 
påminna om att den andre 
först och främst tillhör en 
Annan och att jag själv också 
gör det. Det finns en num-
mer Ett som jag först och 
främst tillhör, och så finns 
det en nummer två som är 
väldigt viktig för mig!

Det där med frihet är svårt. 
Vår frihetslängtan och vårt 
behov av frihet och vår ore-
flekterade vurm för frihet har 
gjort att vi blandar ihop frihet 

med oberoende. Vi tror att all 
form av beroende binder oss 
och begränsar vår frihet. Som 
om det inte vore en ring man 
fick vid vigseln utan ett par 
handklovar! Men frihet är inte 
oberoende. Det är precis tvärt 
om. Vem vill vara oberoende 
av en skicklig pilot då du sätter 

dig i planet till solsemestern på 
Grand Canaria? Eller för den 
delen: Hur kan du vara så bun-
den vid ett flygplan, så trångt, 
så begränsande, så förnedrande 
att behöva krypa in i ett sådant 
utrymme som så radikalt be-
gränsar din frihet?! Du får ju 
inte ens använda din mobilte-
lefon!

Den kristna tron talar om 
frihet i betydelsen tillhörig-
het – inte oberoende! du till-

hör en annan, en som sätter 
värde på dig. DET är frihet! 
Sommarkatten lämnas av en 
del sommargäster vind för våg 
efter att man gullat med den 
under sommaren. Man tror att 
den klarar sig. Men så är det 
inte. Den går under eftersom 
i sin ”frihet” eftersom den inte 
längre har någon som sätter 
värde på den, som tar hand om 
den. Likadant med en hund 
utan matte eller husse. Lika-
dant med ett barn. Och varför 
då inte också med en vuxen 
människa?

Så här i början på det nya 
året får vi en påminnelse om 
vår tillhörighet, att vi tillhör en 
Annan som sätter ett oerhört 
stort värde på oss. Din ”vigsel-
ring” av den som älskar dig och 
sätter värde på dig, den fick du 
då du döptes. Du hör ihop med 
Gud, du tillhör honom. Han 
värdesätter dig, ger dig ditt 
verkliga värde. Det värdefullas-
te han har! Och i ”vigselring-
en” står det: ”Du är min.”

Mikael Nordblom
Präst i Nol

Du är min!

Vi tror att all 
form av bero-
ende binder oss 
och begränsar 

vår frihet. Som om det 
inte vore en ring man 
fick vid vigseln utan ett 
par handklovar!
Mikael Nordblom

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.

Någon som går ut frivilligt 
i det här vädret?

Ja.

Vi har 1800 frivilliga sjöräddare som rycker ut i alla väder, dygnet runt, året om. Bli medlem 
så bidrar du till deras ideella arbete med att rädda liv till sjöss – vi får nämligen inga bidrag 
från staten. Som tack för ditt stöd får du hjälp vid t. ex. motorstopp eller roderhaveri.  
Läs mer på sjöräddning.se eller ring 077-579 00 90.


