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Filadelfiaförsamlingen
Pingstkyrkan i Bohus

Söndag 2 mars kl 11

Års- och
administrationsmöte

13 fredagsvandrare tog trots ruggigt 
väder tåget till Älvängen för att gå till 
Utby. Regnet hade gjort underlaget halt, 
men ingen olycka inträffade.

Gösta Mårdborg hade rekat och valt 
en utmärkt rastplats. Det var skönt att gå 
på grusad väg sedan. Vid Utby Torg hade 
vi väntat oss kaffe hos familjen Johan-
nesson, men värdfolket hade rymt fältet. 
Vi fortsatte till Hövägen och kollade 
busstiderna. Vi skulle dock ha fått vänta 
alltför länge.

Så vi gick till Älvängens resecentrum. 
Vi var ju ändå ute för att motionera. 
Efteråt njuter man extra av middagen.

Denna vecka samlas vi vid Nödinge 
pendelparkering och går till Klädkäl-
laren. Här kan vi dricka kaffe eller äta 
lunch.

Den 26 februari besöker vi Ahlafors 
Bryggeri.

Lennart Mattsson

”Träffar man på en torr 
källa fortsätter man att 
borra”. De orden lär en 

av vår tids amerikanska pre-
sidenter ha fått av en präst 
när han gick till honom för 
att få hjälp med sin ånger. 
Visst, det är lätt att ångra 
mycket av det man gjort, 
sagt och varit med om.  Men 
det värsta man kan säga till 
sig själv, till andra och till 
Gud är: om jag bara fick leva 
om mitt liv då………...då 
skulle jag handla annorlun-
da. 

Då hade jag inte behövt 
ha denna ständiga känsla av 
att ha gjort fel saker i livet. 
Av att jag kunde ha gjort 
si eller så istället. Jag hade 
inte behövt ångra mig så 
förfärligt.

Det bästa vi kan tänka om 
oss själva och säga till andra 
och till Gud är att vi är på-
nyttfödda. Den torra källan 
kan flöda igen – livets källa 
kan till och med svämma 
över, för Gud ser inte bara 
de misstag jag gjort, och för-
låter dem, han ser också allt 
det goda jag åstadkommit 
och han är stolt över mig.

”Den som törstar får 
komma” så talar han rakt in 
i vår verklighet. In i ditt och 
mitt liv.

Presidenten, som drab-
bades av ånger över hur han 
hade behandlat människor, 
fick ett råd av prästen: 

”Behandla alla du möter, 
både vänner och fiender, 
som om de skulle dö innan 
midnatt. 

Ge dem del av den kärlek 
som finns i dig och gör det 
utan tanke på belöning. 
Då lovar jag dig att ditt liv 
aldrig ska bli sig likt igen. 
Och kom ihåg, du är aldrig 
ensam.”

Ett gott råd – börja om. 
Tänk om – handla annor-
lunda. Låt dina besvikelser 
bli till erfarenheter istället.

Då gjorde jag si och så, 
idag handlar jag annorlunda. 

Pånyttfödd är förlåtelsens 
signum som kan släcka vår 
törst efter upprättelse och få 
oss att gå vidare.

”Är någon törstig, så kom 
till mig och drick”. Joh.7:37

Vivianne Wetterling 
Kyrkoherde Skepplanda pastorat 
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Sms:a DJUR till 72120 
för mer information.

www.djurensratt.se   
08-555 914 00

Har du också fått nog 
av djurens lidande?  

BETRAKTELSE

Livets källa kan svämma över

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Musikgudstjänst i Starrkärrs kyrka
Söndag 16 feb. kl. 18.00

Jazz och 
Svensk folkton

Damkören Vox feminale sjunger  
tillsammans med  
Peter Janson trio  

och sångerskan Helena Ek.

SPF Alebygden
trotsade regn
och halka

Mimers Hus, Kungälv
Lördag 22/2 kl 16.00 (till ca kl 18.45) 

inkl kaffepaus
Lotta Rossövik

Axel Falk
Karl-Gunnar Malm

Knut & Maria
Haga-Lennart

Nordiska Visskolan

Programledare: Lennart Thorstensson
Vinn presentkort till Restaurang Östra Tull och kaféet

Mormors Dagar vid Gamla Torget på biljetten!

Biljetter köpes i biblioteket, Mimers Hus, 0303-238202
mån–tors 10–19, fre 10–18, lör 11–15 (lör 22/2 till 16)

Entré 180:- inklusive kaffe med dopp

Sång   Sånt

PRO Surte-Bohus
Inbjuder till:

Årsmöte
Tors 20 feb kl 15
I cafét, Bohus servicehus

Program:
Sedvanliga mötesförhandlingar
Kaffe med semla, underhållning

Varmt Välkomna!

SURTE-BOHUS

NÖDINGE FÖRSAMLING

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

SEURAT
Seurakunta kodilla Surtessä 15/2 2014 kl 13.00 – 17.30
Sakari Kallionmaa o  Kari Teikari. Suomeska. Terveluloa
Sveriges Ev.lutherska Folmission.
 

Välkommen på gudstjänst Söndag 16 februari
11.00 GUDSTJÄNST Nödinge Kyrka Reine Bäck
13.00 FINSK GUDSTJÄNST Surte Kyrka Reima Killström
15.00 GUDSTJÄNST Bohus servicehus Reine Bäck
17.00 MUSIKGUDSTJÄNST Surte Kyrka Reine Bäck
David Magda spelar orgelmusik av Buxtehude, Bach,
Bartok, Boellmann samt egna pianoimprovisationer.
  

Onsdagsträff 19 februari
13.00 Nödinge församlingshem
”Inte bara Dracula” David Ambrus berättar om
Transylvania och spelar rumänsk musik. Fika.

Alla är välkomna!

DÖDA

Sven Karlsson, Nödinge 
har avlidit. Född 1930 och 
efterlämnar sönerna Bertil 
och Roland med familjer 
samt bröder med familjer som 
närmast sörjande.

Kenneth Sjöberg, 
Skepplanda har avlidit. 
Född 1932 och efterlämnar 
makan Elvira samt söner 
med familjer som närmast 
sörjande.

Alice ”Lise” Andersson, 
Bohus har avlidit. Född 1918 
och efterlämnar sönerna 
Lasse och Ive med familjer 
som närmast sörjande.

Lars Blomberg, Skogstorp, 
Skepplanda har avlidit. Född 
1960 och efterlämnar sambon 
Birgitta samt mamma och 
pappa som närmast sörjande.

Allan Andersson, Surte 
har avlidit. Född 1915 och 
efterlämnar dottern Kerstin 
med familj som närmast 
sörjande.

Harald Johansson, 
Skepplanda har avlidit. 
Född 1928 och efterlämnar 
makan Ingrid samt barn 
med familjer som närmast 
sörjande.

DÖDSFALL

Vår Käre

Allan Andersson

* 10 februari 1915

har idag efter ett långt
och innehållsrikt liv

stilla lämnat oss i sorg
och saknad

Surte
24 januari 2014

KERSTIN och STEN
Anders och Marie

Hanna, Elias
Erik och Ulrika

Mirah
Louise och David

Theodor
Släkt och vänner

Älskad - Saknad
Vila i ro

Begravningsgudstjänsten
äger rum i kretsen av de
närmaste. Hedra gärna
Allans minne med en

gåva till BRIS,
tel. 08-598 888 00.

TILL MINNE

Till minne av

Samuel Jigfelt
1950-08-24

2012-02-11

Två år av saknad har gått, 
jag tror inte att vi ännu 

riktigt förstått.

Ellinor, Robert,
Ann-Sofie o Kevin 
Claes, Leo o Moa

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.


