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Vår roll är att med erfarenhet och
lyhördhet ge råd och inspiration för
att göra varje begravningshögtid till  
en personlig och minnesrik ceremoni.

Den som kämpar med 
någonting, måste 
göra det med alla sina 

resurser. Det är ju det som 
ligger i ordets betydelse! Att 
kämpa innebär att någonting 
inte är enkelt. Det tar sin tid 
och utgången av kampen är 
oviss, det krävs fantasi och 
mod att våga. Man får helt 
enkelt göra vad man kan!

  I söndagens evangelietext 
pekar Jesus på en person och 
säger just det: ”Hon har gjort 
vad hon kunde”. Personen 
han talar om är en kvinna 
som just tagit en fl aska dyrbar 
nardusolja, värd uppemot en 
årslön, och smort Jesus med 
oljan. Detta får omgivningen 
att reagera givetvis. ”Hur kan 
hon göra så!?” Vi kan känna 
igen tongångarna, hur lätt är 
det inte att stå bredvid och 
ha synpunkter! Kanske är det 
just detta fenomen, att om-
givningen alltid och så snabbt 
har något att tycka, som gör 
många saker så mycket käm-
pigare. Fast vi alla har något 
som vi kämpar med, så bidrar 
vi lätt till ’tyckarkören’ – Var 
det nödvändigt? Det var väl 

inte lämpligt? Så borde man 
väl inte göra?

  Den kämpande tron är 
inte likgiltig. Den är inte 
ljum. Allt som oftast bär den 
på tvivel, men den har ändå 
kraft. Kraft att inte kliva un-
dan! Den gör vad den kan! 

  Jesus ifrågasätter omgiv-
ningens dom och agerande. 
”Varför gör ni henne led-
sen?” Och så bekräftar han 
kvinnans handling, tackar för 
den och lyfter fram den som 
något viktigt! Något som det 
ska talas om lika länge som 
det talas om Jesus själv. Det 
ger omgivningen något att 
kämpa med…

   Och så har det blivit, i 
över 2 000 år så har Bibelns 
läsare tagit del av hennes 
handling. Denna kvinna, 
evangelisten Johannes iden-
tifi erar henne med Martas 
och Lasaros syster, Maria, var 
kanske en av få som förstått 
Jesu ord om sin förestående 
död. Hon kämpar med denna 
tanke och inser att hon vill ge 
honom det yppersta hon kan, 
medans tid är fl askan med 
den dyrbara parfymoljan. 

Detta som ett tecken på sin 
tillgivenhet.

 Hon var beredd att göra 
vad hon kunde och hon sökte 
sin väg!

  Detta är något gott – att 
fi nna ett fotfäste i livet som 
innebär att jag är beredd att 
göra vad jag kan när kampen 
kommer! Och det är det som 
tron på Jesus Kristus kan ge.

  Guds närvaro i en männ-
iskas liv innebär en utgångs-
punkt för livet som ligger 
utanför människan själv. Tron 
ger mod att våga kampen. Jag 
fi nner kraft hos Gud att hålla 
ut och t o m kanske lite extra 
fantasi och kreativitet till 
att fi nna vägar till att klara 
kampen, om än oväntade av 
omgivningen. 

Den kämpande tron är 
inte en färdig  sannings-sä-
gande tro.

Den levande tron är en 
mognande- sannings-sökan-
de - tro! En tro som söker 
Jesu sinnelag och kärlekens 
och sanningens väg.  Som 
kvinnan gjorde!

Leif Jöngren
Älvängens missionsförsamling
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Starrkärr-Kilanda församling
Alafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-Älvängen

Musikgudstjänst
Söndag 16 mars. 

Starrkärrs kyrka kl. 18.00

Kammarkören VocAle sjunger 
tillsammans med orkester det 

nyskrivna verket 

Den som bär
sånger om visdom, närvaro och ljus

Texter av Åsa Hagberg och musik  
av Nadja Eriksson inspirerade av 
Martin Lönnebos Frälsarkrans.

ALAFORS. Eva Jönsson 
anordnade en hälsoträff vid 
Furustugan. Vi inledde med 
en promenad på elljusspå-
ret. Därefter informerade 
kommunens dietist

Jenny Sallander om kost 
och motion. Ett tjugotal 
medlemmar deltog.

Fredagsvandringen var 
tuff. Ett tjugofemtal gick 
från Nol i kuperad terräng 
till Hältorpssjön. Några val-
de att göra en avstickare för 
att avnjuta de första blåsip-

porna. Majoriteten gick via 
Lunnaliden och Bryggare-
backen till Nols station för 
att ta buss eller tåg till Nö-
dinge.  För många var detta 
okända trakter. Denna vecka 
tar vi tåget till Surte och går 
upp till Surtesjön.

Den 28 mars är det dags 
att motionera hjärnceller-
na. Vid vårfesten blir det då 
musikalisk frågesport under 
muntra former.

Lennart Mattsson

Herredagsbeslut, krigshandlingar och 
grevligt styre. Händelser och levnadsförhål-
landen i Gamla Lödöse 1473–1646.

Med anledning av infrastrukturella sats-
ningar pågår sedan ett par år tillbaka i stads-
delen Gamlestaden i Göteborg den största 
stadsarkeologiska utgrävningen någonsin 
i Västsverige. Årets grävsäsong på platsen 
påbörjas nu i mitten av mars. Här friläggs 
lösfynd och lämningar från den forna staden 
Nya Lödöse, en föregångare till det nuva-
rande Göteborg. 

Nya Lödöses uppkomst går tillbaka på 
ett beslut av riksföreståndaren Sten Stu-
re den äldre på sensommaren 1473. I ett 

påbud uppmanade han befolkningen i den 
fl erhundraåriga staden Lödöse att grunda en 
ny stad några mil söderut längs med Göta 
älv och fl ytta dit. Privilegierna som tillkom 
den gamla staden skulle föras över på den 
nya. Alla invånare hörsammade emellertid 
inte uppmaningen utan fortsatte att leva och 
verka i den gamla staden, som från och med 
1474 kom att kallas Gamla Lödöse. Som 
stad fortfor den i ett första skede att existera 
i drygt ett halvt sekel innan den förlorade 
sina stadsprivilegier under Gustav Vasas 
tid. Mot slutet av 1500-talet återfi ck orten 
stadsrättigheter, men nu inte som en kunglig 
stad utan som en grevskapsstad innan den i 
början av 1600-talet ännu en gång hamnade 
under kronan. Först framemot 1600-ta-
lets mitt blev staden slutligen av med sina 
privilegier.

 Nyligen öppnade på Lödöse museum 
en utställning om den fl yttande staden och 
Lödöses utveckling efter 1473. I anslutning 
till denna utställning föreläser historikern 
Adam von Schéele torsdagen den 20 mars 
om Gamla Lödöses historia under perioden 
1473–1646. Bland annat gör han nedslag 
kring några för staden viktiga möten och 
beslut, berättar om ett antal krigshändelser 
som Lödöseborna fi ck utstå och klargör 
vad det egentligen innebar att staden var en 
grevskapsstad.

I Röda Korsets regi fi ck två 
grupper om vardera 14 per-
soner från Ale PRO utbild-
ning i hjärt-lungräddning 
samt hur man bör agera vid 
misstänkt stroke. Utbild-
ningen skedde under vecka 9 
och 10 i Nols Folkets Hus. 

Tina Marström som 
ansvarade för vår utbildning 
var en inspirerande person 
och tillsåg att vi fi ck liv i 
dockorna, eller fi ck vi det? 
Man får inte ge upp, var 
budskapet. Just vaksamhet 
för hur stroke kan märkas 

ansåg som en god informa-
tion av eleverna. Det fram-
kom under utbildningen att 
det inte fanns några hjärt- 
startare på kommunens 
servicehus vilket uppfattades 
som förvånande.

Rune Dahl
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Ni är alla varmt välkomna på gudstjänst den 16 mars
11.00 Surte kyrka Gudstjänst R Bäck

13.00 Surte kyrka Finsk gudstjänst L Sorvoja

15.00 Bohus Servicehus. Gudstjänst. R Bäck

17.00 Nödinge kyrka Lovsångsmässa R Bäck - Djup ropar till djup…

          Sen fortsätter vi med kaffe & bulle församlingshemmet

Onsdagsträff 19 mars
13.00 Nödinge församlingshem

”Jul i Wien” Aleksander Corin visar bilder 

och berättar om sin resa till Österrike i juletid. Fika

 

Vårstädningen på Surte och Nödinge Kyrkogårdar
startar den 17 mars
Kransar och granristäckningar kommer att städas undan ifrån alla gravar. 

Även våra minneslundar kommer att städas. Vi är tacksamma om ni tar undan 

gravlyktor och dekorationer ni önskar behålla  innan vi påbörjar städningen.  

 

För mer information går det bra att ringa Nödinge församling på: 031-98 06 11

Alla är välkomna!

Föreläsning på Lödöse museum

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Välkomna till en fredagskväll som  
handlar om den franska vissångerskan  

Edith Piaf!
Ida Andersson sjunger och berättar  

om kvinnan som erövrade en hel värld 
med sin fantastiska röst.
Piano - Lowe Pettersson

S:t Peders församlingshem - Lödöse
Fredag 14 mars kl 18.30

Kommunens dietist, Jenny 
Sallander, föreläste om kost 
och motion på SPF:s hälso-
träff.

Kost och motion
med SPF Alebygden

PRO-are på utbildning
Sms:a DJUR till 72120  
för mer information.
www.djurensratt.se   
08-555 914 00

Ett sånt slöseri – eller?
Mark 14:3-9 / Den kämpande tron


