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

Filmeftermiddag  
med pilgrimstema

Vi ser filmen 

Into the Wild 
Nols kyrka söndag 6 april  

kl 16.00 
Regissör: Sean Penn

Kostnad 30:-

Poeter och skalder har skrivit 
mycket om hjärtats längtan 
efter vår. Med sköna ord och 

bilder beskrivs hur vårens ljumma 
vindar blåser bort det kyliga vinter-
mörkret i både själ och natur. Och 
med försiktiga ord och vändningar 
berättas det hur kornet börjar gro 
och knopparna brister när ljuset 
växer sig starkare. Men allt går inte 
på räls i vårens tid, ibland blir det 
bakslag i väderleken. Det gör ont 
i själ och hjärta som diktaren Dan 
Andersson skriver:

”En sång till dig, min syster, när all 
marken väntar vår.
Luossas ljunghed surrar yr av vin och 
vilda bin.
Där lärde vi oss tunga steg i våra 
yngsta år,
och ingen vet hur djupt vi drack vår 
barndoms beska vin.”

Men trots att 
våren är skör och 
nyckfull, så växer en 
längtan efter att få 
brista ut i lovsångs-
toner. Sorger och 
prövningar glöms 
inte bort så lätt. De 
fi nns där som skug-
gar från det förfl ut-
na. Och ändå känner 
vi en glädje inom oss 
när vi ser de första 
ejderungarna och 
hör strandskatorna 
ropa i viken. Dan 
Andersson formule-
rar känslorna:

”Men härlig, här-

lig våren kom vart år i rosor klädd,
fast sorgens skymning sökte oss och 
blekte kindens färg”

Våren och sommaren väcker 
något nytt inom oss. Men samtidigt 
handlar det djupast sett att öppna 
sitt inre för naturens under. Att se 
och låta sig förundras över ska-
pelsens variation och mysterium. 
Se och förundras är en konst som 
barnen brukar behärska. De ser 
detaljer i mönstret medan vuxna ofta 
drabbas av hemmablindhet. 

När jag kommer ner till viken en 
varm vårdag, hörs barnen skratta 
och ropa: ”Titta mamma, en snäcka! 
Titta pappa, här ligger sjögräs i 
sanden!” Ögonen lyser av förundran 
och rösterna är fyllda med glädje 
över det enkla och lilla. Allt medan 
föräldrarna är måttligt intresserade 
och har svårt att förundras.

Men utan förundran blir mötet 
med en medmänniska fattigt och 
utan förundran blir mötet med na-
turen stumt. Jag kan möta den vack-
raste vårdag med leda och slentrian 
men låter jag mig förundras väcks 
min ande till nytt liv och sinnet 
förnyas. Dan Andersson skriver:

”Du skall sitta på din farstukvist och 
glömma all din möda,
du skall säga: tack, o Herre, för vårens 
glada dar.
Upp bittert slutna läppar, låt lovsång 
fl öda.
När salta vinden dånar dig en stor-
mande fanfar”.

 Åke Andreasson
Kyrkoherde i Nödinge

BETRAKTELSE

Nu på måndag hålls en 
vårkonsert i Surte missions-
kyrka där musikkårerna från 
Alingsås Missionskyrka och 
Lerum Surte Symphonic 
Band medverkar. Konserten 
är en av tre i en miniturné 
som gästar Alingsås, Lerum 
och Surte.

I en spännande samver-
kan har dirigenterna Per-
Olof Jönbrink och Folke 
Taubner sammanställt och 
övat in ett tiotal klassiska 
och nya arrangemang i en 
rik variation.

Tillsammans kommer 
ett 40-tal trä- och bleck-
blåsare och slagverkare att 
låta ljuva toner och ljud att 
frambringas. Ett spännande 
samarbete för två musikkå-
rer som båda har en lång 
historia bakom sig. Alingsås 
Musikkår har under ett 

antal år övat och spelat på 
gator och torg i Alingsås. 
Man har även medverkat i 
andra blåsarsammanhang 
runt om i vårt land. Lerum 
Surte Symphonic Band har 
sina rötter i Floda, Lerums 
och Surte missionskyrkors 
musikkårer. I det gamla 
brukssamhället Surte var 
musikkåren ett naturligt 
inslag i samhället med spel-
ningar vid många offentliga 
tillställningar. Musikkåren 
har vid ett fl ertal gånger 
medverkat vid valborgsfi -
rande på Nääs slott. De har 
även hunnit med ett par 
turnéer i Estland. 

Under vårkonserten kom-
mer även ett antal solister 
att kunna ses och höras. Pre-
sentatör under konserterna 
kommer pastor Gusten 
Anderzén att vara.

NÖDINGE. Det var fullt 
hus på Backavik när Sven 
Pettersson berättade om sin 
uppväxt och karriär. Han 
föddes på Backa säteri, var 
springpojke hos Anderssons 
och jobbade som truck-
förare på Surte Glasbruk. 
Han drabbades av nedlägg-
ningen, men det ledde till 
anställning i Ale kommun.

Han jobbade fackligt och 
politiskt och slutade sin 
karriär som kommunalråd. 
Det var en mycket intressant 
berättelse.

Nästa träff är den 8 april. 
Då är ämnet idrottens 
framväxt i Nödinge. Hoppas 
att de som var aktiva på 
50-60-talet kommer. Alla 
andra pensionärer är givetvis 
också välkomna.

Veckans träff på Backavik 
kolliderade tyvärr med SPF 
Alebygdens studiebesök på 
Katolska kyrkan i Göteborg. 
Här deltog 20 medlemmar.

Fredagsvandringen 
leddes av Elvy Börjesson i 
ett strålande väder. Vi fi ck 
se blåsippor, vitsippor och 

tussilago. 35 vandrare deltog 
och många hade aldrig varit 
i dessa vackra trakter tidiga-
re. Vi passerade Snäckebäck-
en, Uspastorp och Hulan. 
Elvys mamma var född i 
Hulan (eller “Höla”) så hon 
hade mycket att berätta om 
trakten.

Denna vecka guidar oss 
Tage Svensson i Kilanda 
och Bräcke.

Lennart Mattsson

DÖDA

Ulf Holmgren, Alafors 
har avlidit. Född 1930 och 
efterlämnar makan Birgitta 
samt barn med familjer som 
närmast sörjande.

Stig Christenson, Ryk har 
avlidit. Född 1932 och efter-
lämnar makan Edith samt 
döttrar med familjer som 
närmast sörjande.

Gun Lignell, Skepplanda 
har avlidit. Född 1940 och 
efterlämnar maken Jan, 
söner med familjer samt 
broder med familj som när-
mast sörjande.

Gunilla Boström, Nol 
har avlidit. Född 1950 och 
efterlämnar barnen Magnus, 
Mattias, Marie, Therese 
med familjer, Mamma och 
Syskon med med familjer 
som närmast sörjande.

DÖDSFALL

TACK

JORDFÄSTNINGAR

Jaakko Kangasharju. 
I Fridhems kapell hölls 
torsdagen 27 mars begrav-
ningsgudstjänst för Jaakko 
Kangasharju, Bohus. Offici-
ant var komminister 
Reine Bäck.

Stina Carlsson. I Skepp-
landa kyrka hölls torsdagen 
27 mars begravningsguds-
tjänst för Stina Carlsson, 
Färdsle. Officiant var Johan-
nes Imberg.

Stina Barje. I Surte kyrka 
hölls fredagen 28 mars 
begravningsgudstjänst för 
Stina Barje, Bohus. Officiant 
var Bengt Rosenqvist.

www.svenskakyrkan.se/nodinge 
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Onsdagsträff 9 april 
Surte församlingshem 14.00
”Håll mitt hjärta” musik för stilla 
dagar med Karin & Per. Fika, alla 
Välkomna!

NÖDINGE FÖRSAMLING

Väntan och förundran

Mimers Hus, Kungälv
Lördag 5/4 kl 16.00  
(till ca kl 18.45 inkl kaffepaus)

Jan-Olof Andersson
Marie Arturén

Göran Åhlfeldt
Moa

Andreas Ljung
Gunnar Olofsson

Lowe Pettersson
Reimar Westerlind 
K

Nordiska Visskolan

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 5/4 till 16)

Entré 180:- inklusive kaffe med dopp

Sång   Sånt

Musikkårens 
vårkonsert 

Sven Pettersson berättade om 
sin uppväxt på Backavik.

Sven Pettersson gästade 
SPF Alebygden
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Min älskade Maka
Vår kära Mamma,

Farmor och Mormor

Inger Karlsson
* 28 mars 1941

har i dag somnat in.

Älvängen
30 mars 2014

JAN-ERIK
              ANN-LOUISE
Johan, Emma, Daniel
LARS och CAMILLA

Marcus, Lina
MARIA och BREYON

Isabella, Sofia
LINDA och FREDRIK

Linnéa, Victor
Syster Eva med familj
Övrig släkt och vänner

En ängel flög förbi,
mot himmelen så fri

Men hon lämnade sitt
leende på vår jord

Begravningen äger rum i
kretsen av de närmaste.


