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Söndagen den 9 mars

Kvinnor i Swaziland 
– hur har de det egentligen?

Ing-Marie Svenning delar sina 
erfarenheter från 

Mentor Mother-projektet 
”Siphilile”

 i Swaziland.

Kvällen inleds med en 
Afrika-inspirerad gudstjänst 
kl. 18.00 i Älvängens Blå kyrka. 

Därefter blir det kyrkfika 
och föredrag. 

Vill du vara med och sjunga 
afrikanska sånger 
på guds-tjänsten? 

Kom till kyrkan kl. 16.30 
och var med och öva.

Bildcafé med musik
Se människan!

Ett bildspel över mänskans 

många ansikten! 

Tisdagen 11 mars kl 18.30 
Nols kyrka.

Välkomna!

NÖDINGE FÖRSAMLING

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

mars i våra kyrkor
11.00 GUDSTJÄNST
Nödinge kyrka Åke Andreasson

 

17.00 TEMAMÄSSA ” Om Dan Anderssons diktning”

Surte Kyrka ”Något bortom bergen”. Gunnar Kampe gitarr, sång och tal.

 

Onsdagsträff 12 mars
” En helg på Svalbard”. Claes Corin och

Vladimir Masko berättar om sin resa till Svalbard strax före jul. Fika.

Alla är välkomna!

Årsmötet hölls fredagen den 21 februari 
och även i år kunde vi glädjas med att 25 
procent av våra medlemmar hörsammat 
kallelsen. Styrelsen tackar för detta! Olyck-
liga omständigheter medförde att både 
ordförande och vice ordförande inte kunde 
närvara denna dag. Vi tackar härmed Hans 
Hellman för insatsen att på kort varsel ikläda 
sig tillförordnat ordförandeskap.

Han var inte sen att framföra sitt gillande 
till alla som bidragit med att iordningställa 
lokalen som verkligen såg inbjudande ut. För 
att hedra under året bortgångna medlemmar 
tändes 9 ljus. Monica Hellman, läste en dikt 
av Stig Dagerman och en tyst minut hölls. 
Gunilla Hansson, spelade ett för tillfället 
passande musikstycke.

Inbjuden, sedan tidigare, som talare 
var Boel Holgersson som även valdes att 
leda årsmötesförhandlingarna. Vi tack-
ar dig för din insats! Något som vid fl era 
tillfällen framfördes av Boel var, hyra av 
lokaler. Något konkret av vad som med 
detta avsågs fi ck vi inte svar på. På en direkt 
fråga om möjligheter att låna lokaler i 
Medborgarkontoret, Ale Torg, lovade hon 
att återkomma.

Elisabet Dahl överlämnade blommor 
som tack för insatsen. Vi passar på att omtala 
vår uppskattning till Blomsterriket Ale Torg 
som alltid levererar så fi na blommor som ska 
delas ut till våra jubilarer. 

Mötesdeltagare  Rune Dahl 

Gunilla Hansson spelade när PRO Nödinge hade 
årsmöte.

Årsmöte hos PRO Nödinge

Jesus är ute i öknen i fyrtio dagar och fyr-
tio nätter berättar evangelierna för oss. 
Öknen är en utmärkt plats för att komma 

nära sig själv. Där fi nns nästan ingenting som 
distraherar och irriterar. Om man lämnar 
sin mobiltelefon hemma fi nns det inget som 
stör. Tror man i alla fall. När man har varit 
ute i tystnaden ett tag märker man att det 
pockar på. Någonting som gör sig gällande 
med kraft. Fast det kommer inte utifrån utan 
inifrån den inre människan. Vårt eget hjärta 
önskar tala med oss. Gud önskar tala med oss 
genom oss själva. Egentligen skulle vi inte 
bli förvånade över det. Vi är som människor 
skapade av Gud till Guds avbild. 

Gud väljer själv på vilket sätt han vill tala 
till oss. Det kan vara genom erfarenheter vi 
har med oss; människor vi mött, svårigheter 
vi gått igenom, sjukdomar vi drabbats av, 
kärlek vi fått del av, upplevelse i naturen och 
mera sådant. Det kan naturligtvis också vara 
genom bibelord vi läst och gudstjänster vi 
varit på. 

När Gud ger sig till känna kan man göra 
på två sätt: man kan antingen stanna kvar i 
tystnaden och lyssna eller fl y ifrån den. Det 
är att fl y ifrån en del av sig själv. I vår kultur 
är tystnaden sällsynt. Mina konfi rmander 
blir oroliga om de utsätts för tystnad mer än 
några minuter. Jag tror det gäller fl er än de. 
I tystnaden hör vi oss själva på ett närgånge t 
sätt. Det kan för många vara en jobbig och 
farlig upplevelse. Vi hör inte bara oss själva 

utan erfar kanske också att Gud vill säga nå-
got. Han vill att vi lämnar ytan och han låter 
oss bottna i djupet. Det djupet fi nns hos oss 
alla och nu under fastetiden vill jag uppmana 
dig att utforska djupen hos dig själv. Fasteti-
den börjar den 5/3 (som kallas Askonsdagen) 
och varar till påskafton. Öknen behöver inte 
vara långt borta. Den kan vara hemma hos 
dig själv. Sätt dig en stund varje dag i tystna-
den och var stilla inför Gud. Slå gärna upp 
din bibel och läs t. ex. Lukasevangeliet en bit 
varje dag. Bed om vad du vill med dina egna 
ord. De duger gott. Du kan också be en enkel 
bön av den heliga Birgitta: ”Herre, visa mig 
din väg och gör mig villig att vandra den”. 
Det kommer han att göra. 

Gud välsigne dig i denna fastetid!
Björn Nilsson Kyrkoherde i Starrkärr-Kilanda församling 

BETRAKTELSE

Ut i öknen

Vi i pensionärsorganisa-
tionerna framförde till Ale 
kommun i KPR (Kommu-
nala pensionärsrådet) ett 
önskemål om att pensionä-
rerna i Ale kommun skulle 
erbjudas fria broddar för 
att undvika fallskador. Det 
fi nns andra kommuner 
som erbjuder det. Ett av 
våra argument var att en 
höftledsoperation inklusive 

rehabilitering kostar cirka 
800 000 kronor. Vi fi ck då 
svaret att den kostnaden 
inte belastar kommunen. Vi 
fi ck alltså inget gehör för 
vårt önskemål.

Nu läser vi i Alekuriren 
att seniorerna erbjuds att 
hämta sandsäckar som 
en del av kommunens 
äldresäkerhetsarbete för att 
förhindra halkolyckor. Jag 

tycker att det visar på en 
mycket cynisk inställning 
från Ale kommun att pen-
sionärerna ska gå omkring 
med en sandsäck och sanda 
framför sig när det är halt 
ute. Det är väl kanske ett 
sätt för kommunledningen 
att visa hur de kan förbättra 
Ale.

SPF Alebygden
Hans Åström

Sandsäckar ersätter broddar

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.

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Välkommen på en 
stunds gemenskap i våra 

församlingshem!

Storcafé i Skepplanda 
församlingshem

onsdagar kl 10-12
En stunds gemenskap med  

morgonbön ,fika samt sång/musik 
eller föredrag.

12 mars - Renny Olausson  
”En vandring i Göteborg”

9 april - Karin Nilsson och  
Pär Ödberg ”Håll mitt hjärta”

14 maj - Ida Olenius - möt vår 
nya präst i Lödöse församling

 
Gemenskapsträffar
i Hålanda församlingshem 

onsdagar kl 10-12
5 mars -2 april – 7 maj

Vi sjunger, fikar och samtalar


