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Musikgudstjänst 26 januari
Surte kyrka 17.00
Åke Andreasson 
Katarina Masko - sång, Vladimir Masko - piano. Musik av S.Rachmaninov, P. 
Tjajkovskij, N.Rimskij-Korsakov och M.Mussorgskij

Onsdagsträff 29 januari
Surte församlingshem 14.00
Ukulelegruppen ”4 strängar i rött & lila”. Fika.

Gemenskapsträff 30 januari
Bohus servicehus 15.00
Senaste nytt om Lina Sandell - Elise Friman. Fika.

Alla är välkomna!

NÖDINGE. I helgen var det 
många skidsugna som kom till 
OK Alehofs konstsnöspår i 
Nödinge. 

Redan förra tisdagen blev 
400 meter enkelpår färdigt 
vid Dammekärr i Nödinge. 
Snökanonerna hade då gjort 
sitt och klubbens ideella krafter 

hade hunnit köra ut snö och 
preparerat spåret. 

– Nu hoppas vi på ytterliga-
re någon eller några köldknäp-
par med lite ordentlig kyla så 
att vi kan förlänga spåret och 
bredda det till dubbelspår, 
säger Kjell Torberntsson 
i klubbens spår- och ma-

skingrupp.
– Förra säsongen hade 

vi åkbart redan i början av 
december vilket är ovanligt 
tidigt, men även om de senaste 
vintrarna varit relativt kalla och 
snörika kom kylan sent även för 
tre år sedan, så än är det inte 
för sent, avslutar Torberntsson.

Året som gick blev ett 
nytt framgångsrikt år 
för Smyrna Second 

Hand.
Över 330 000 kronor 

kunde sändas ut till behjär-
tansvärda bistånds- och 
katastrofinsatser i olika delar 
av världen.  

Vissa lördagar har för-
säljning skett till förmån för 
speciella insamlingsaktioner, 
som till exempel Världens 
Barnsinsamlingen i oktober 
och avslutningslördagen, 
då försäljningen gick till 
PMU-Interlifes projekt 
för stöd till barn i U-land 
med funktionsnedsättning, 

”de gömda barnen”. Under 
vårmarknaden i Älvängen 
skedde försäljningen till för-
mån för VAKNA-projektet i 
Moldavien. 

Akut nödlidande 
människor, som flykting-
situationen i Syrien och i 
samband med tsunamikata-
strofen på Filippinerna har 
fått de största bidragen. Ett 
annat prioriterat område 
under året har gällt insatser 
för att nedbringa mödra-
dödligheten i Kongo och 
Tanzania. Detta, som är det 
av FN:s millenniemål som 
vi är längst ifrån att hinna 
uppfylla, innebär en bred 

satsning på att utbilda by-
barnmorskor. Andra länder 
som fått hjälp är bland annat 
Uganda, Thailand, Sydsu-
dan, Sri Lanka och Indien. 

Alla dessa insatser har 
möjliggjorts genom att 
bygdens folk frikostigt 
skänkt överblivna pryd-
nads- och nyttosaker, kläder, 
skor, böcker, möbler med 
mera, många gånger riktiga 
dyrgripar, som andra nöjda 
köpare burit hem. Men inte 
minst tack vare ett 40-tal 
eldsjälar från flera försam-
lingar som troget ställer upp 
ideellt för att verksamheten 
ska kunna fortleva.

Vi är tacksamma för 
alebornas fortsatta stöd. 
Om Du vill skänka lite mer 
skrymmande möbler är det 
bäst höra av Dig först per 
telefon, så vi kan planera 
utrymmet. Inlämning sker i 
butiken tisdagskvällar.

Nu på lördag öppnar vi 
på nytt och har då fyllt upp 
butiken med nya intressanta 
prylar. Denna dag sker hela 
försäljningen till förmån 
för Syrienflyktingar som 
befinner sig i läger i grann-
länderna, där tillvaron under 
vintermånaderna är extra 
bekymmersam.

Daniel Höglund

BETRAKTELSE

Vi har nyss firat jul 
med mycket sång 
och musik i kyrkor 

och hem, som handlar om 
Jesu födelse i Betlehem. I 
en enkel krubba i ett stall 
födde Maria världens fräl-
sare Jesus Kristus. I samma 
område fanns herdar som 
vaktade sina får då en ängels 

ljus kringstrålade dem och 
talade om en stor glädje till 
allt folket. 

Herdarna blev sedan vi-
sade av ängeln var det ny-
födda Jesusbarnet i krubban 
låg. Samtidigt med ängeln 
sågs en stor himmelsk härs-
kara som lovade Gud och 
sade: Ära vare Gud i höjden, 
och frid på jorden, bland 
människor till vilka Han har 
behag. Luk. kap. 2. v. 7-14. 

Jesus växte upp i ett hem 
där man tillbad Gud och 
deltog i gudstjänster som 
det var undervisning om det 
som profeterna hade förut-
sagt skulle ske. Nu sitter Je-

sus själv med och lyssnar till 
det som han själv snart skall 
undervisa om.

Bibeln talar om fortsätt-
ningen av Jesu liv på jorden 
och om alla under och teck-
en som folket fick se och 
uppleva i vardagen. Men det 
viktigaste för Jesus var att 
människorna tog emot bud-
skapet om frälsning, rening 
och omvändelse till ett nytt 
liv. 

Nu har vi gått in i ett nytt 
år med förväntningar om 
vad? Som det ser ut i värl-
den idag är det långt ifrån ro 
och frid. Krig, jordbävning-
ar, flodvågor, hungersnöd, 

våldshandlingar med mera. 
I bibeln står det skrivet 

om just detta som vi nu hör 
och ser kommer att ske inn-
an Jesu återkomst till jorden. 
Därför är det viktigt att tacka 
och tro, öppna sitt hjärta och 
sinne för frälsningens gåva i 
Jesus Kristus Guds Son. 

I denna gåva finns inget 
hat eller avund till sin nästa, 
men där finns den rena, san-
na kärleken.

Inga-Lill & bengt-Arne Nordh
Pingstkyrkan Bohus

Gott nytt år med önskan om Guds välsignelse!

0303-444 000Kyrka för Fairtrade

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

En samtalskväll om vad som händer i oss då 
Europas fattiga tigger vid vår matbutik. 
Vad känner vi? 
 Vad vet vi? 
  Vad gör vi?
Nols kyrka tisdagen 28 januari kl 18.30.

Välkomna!

Nöden 
vid matbutiken!

Förmiddagscafé 23 januari – Musikalpärlor
Caféts gäster är Iwar och Eva Bergqvist som till vardags arbetar 
bla. på Göteborgsoperan. De kommer att sjunga musikalmusik för  

oss och Sabina Nilsson ackompanjerar. 

Starrkärrs församlingshem kl 10.00-12.00

Smyrna Second Hand öppnar igen
– Insamling till förmån för Syrienflyktingar

ÖPPNAR
25 JANUARI

Vi öppnar för nya säsongen
 lördagen den 25 januari kl 10-13

 

Denna lördag sker försäljningen till 

förmån för Syrienflyktingarna.
 

Inlämning av varor 
tisdagar kl 18-20

 

VÄLKOMMEN ATT FYNDA!

Efterlängtade skidspår 
i Dammekärr

Claes Dahlberg drar, tätt följd av Fredrik Sturesson, på konstsnöspåret i Dammekärr.


