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

Stilla veckan och påsken

Älvängens kyrka 
Måndag - Onsdag 19.00

Musikmeditation Läsning ur 
Matteusevangeliet om Jesu lidande

som varvas med stilla musik.

Måndag 14/4 
Medverkan av Björn Nilsson 

och Karin Bäckman
Tisdag 15/4 

Medverkan av Per-Martin Andersson, 
Athra Bydemar, Robin Bodefjord mfl.

Onsdag 16/4 

Medverkan av Mikael Nordblom 
och Maria Ingemarsson Berg.

Skärtorsdag 17/4

Björkliden 14.30 
Skärtorsdagsmässa, Nordblom.

Kilanda kyrka 16.00 
Skärtorsdagsmässa, Andersson. 

Nols kyrka 18.30 
Skärtorsdagsmässa, Nordblom.

Älvängens kyrka 19.00
Skärtorsdagsmässa, Andersson.

Syföreningens Basar

Lördagen den 12 april kl 11.00 

Starrkärr-Kilanda kyrkliga syförening 
har Basar i Älvängens blå kyrka. 
Det kommer att vara lotterier, 

tombola, försäljning av hembakat, 
kaffeservering, andakt och auktion. 

Behållningen går till Svenska 
kyrkans internationella arbete. 

Alla är varmt välkomna!

Långfredag 18/4 

Starrkärrs kyrka 11.00 
Långfredagsgudstjänst, Nilsson.

Nols kyrka 15.00
Tillsammans gör vi en Ekumenisk 
långfredagsvandring till Älvängen 

och musikgudstjänsten i 
Älvängens blå kyrka kl. 18.00.

Älvängens kyrka 18.00 
Musikgudstjänst med Trio Acantus; 

Elisabet Ehlersson, Anette Svennblad 
och Sabina Nilsson. 

Ackomp: Maria Ingemarsson Berg.
Präst: Björn Nilsson.

Påskdagen 20/4 

Starrkärrs kyrka 11.00 
Mässa, Nilsson.

Kammarkören VocAle och damkören 
Vox feminale och Christian Berg, 

cello medverkar. Kyrkfika.

Älvängens kyrka 11.00 
Mässa, Drama, Gospelkör, 

Uppståndelse, Tårta
Präst: Per-Martin Andersson.

Nols kyrka 11.00 
Mässa, Nordblom. 

Utsökt påsktårta serveras 
till kyrkfikat!  

Annandag påsk 21/4 

Kilanda kyrka 11.00 
Mässa, Nordblom.

Kyrkkaffe i församlingshemmet!

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Starrkärrs kyrka13 april
Musikgudstjänst kl. 18.00. 

En gregoriansk 

Johannespassion

Musik av Byrd, Casals, di Lasso 
m.fl. Nya MotettEnsemblen. 
Peter Corneliusson, dirigent

Se, vi gå upp 

till Jerusalem

Det är knappast någon nyhet att livet 
innehåller lite av varje. Både glädje 
och sorg, liv och död, mening och 

meningslöshet. Och det går väl att leva med. 
Men det fi nns tider i livet då det ena eller 
det andra dominerar. När de där dagarna av 
tomhet blir till veckor, månader, år…

Och det är när gråten och meningslös-
heten har lagt sig som ett blött täcke över 
tillvaron, som man kan börja undra. När 
allting verkar röra sig mot en enda stor 
katastrof, då dyker frågan lätt upp: Finns det 
något annat än det här?

Vi är på väg mot Palmsöndagen och in i 
Stilla veckan, och det berättas att Jesus gick 
framför sina lärjungar. Han gick före genom 
glädje och hurrarop, genom ångest och 
smärta. Målmedveten, om än darrande. 

Än idag går Jesus före oss och lovar oss 
att det fi nns en andra sida. I våra mörkaste 
stunder, när vi bara går och väntar på den 
stora katastrofen, då får vi ta ett fast tag 
i Jesu mantelfåll. Som små barn som går 
bakom sin förälder och håller i. 

Det verkade orimligt att Jesus skulle upp-
stå från de döda. Det kan verka minst lika 
orimligt att du eller jag ska överleva det som 
drabbar oss. Men vi får lita på det vi inte kan 
se än, att den dag kommer då vi kan sjunga 
med i påskpsalmen: 

”Här var mellan ljuset och mörkret en 
strid. 
Dock segrade ljuset till evig tid” (sv. ps. 
146:2). 

Ida Olenius
Präst i Lödöse församling

Den andra sidan
BETRAKTELSE

Vid Aktiva Seniorers månadsmöte i 
mars besöktes vi av två verkliga musiker, 
Lars-Eric Frendberg med sonen Johan. 
Stämningen i salen var på topp när vi bjöds 
på ett omväxlande musikprogram varvat 
med historier. Inledningsvis fi ck vi njuta av 
Olle Adolphssons Vintervisa. Riktigt öron-
godis med skön stämsång. Evert Taube fi ck 
bidra med några sånger såsom Fragantia och 
Som stjärnor små. Den senare framförde 
Johan med fantastisk röst och maffi gt gi-
tarrspel. Även Gunnar Wiklund och Björn 
Afzelius fi ck vara med på ett hörn i form av 
Snart så kommer åter ljusa tider och Du är 
det fi naste jag vet. Ur Cornelis Vreeswijks 
musikskatt hade man valt En stund på 
jorden där Johan åter fi ck visa vilken duktig 
gitarrist han är.

Lars-Erik har fått epitet Trollhättans 

Elvis Presley. Varför förstår man när han 
drog några av Elvis låtar, That´s allright 
mama och All shook up. Vilket tryck! Johan 
stod för en fantastisk avslutning med Stad i 
ljus. Starka applåder gjorde att vi fi ck njuta 
av ett härligt extranummer med de båda i 
When the saints.

Innan resan i musikens värld fi ck vi lite 
information. Eivor H tar emot anmälan till 
vårfesten. Marita O påminde om aktiviteter 
under april och Bengt M förhörde sig om 
intresset för spårvagnsresa. Bengt B medde-
lade att endast Kroatienresan är fulltecknad 
och Kerstin E att information om resan till 
Blekinge kommer nästa möte. Lennart D 
kommer att samla in ogiltiga sedlar och re-
turnera till Riksbanken. Ersättningen skänks 
sedan till något välgörande.

Inga Isaksson

Far och son på scen
Brottsofferjouren Trollhättan/Lilla Edet 
har hållit årsmöte och styrelsen har följande 
utseende: Bengt Laveberg, ordföran-
de, Börje Lundström, vice ordförande 
samt Eric Blom, Katharina Klingborg, 
Ann-Louise Eriksson, Kerstin Hulthén, 
Gun Älmegran, Lennart Noblewine och 
Sven Save.

Till revisorer valdes Bo Carlson och 
Kent Knutson och till valberedning Bertil 

Trued, Madeleine Dahlgren och Helge 
Ceder.

Medlemsavgifterna förblir oförändrade, 
100 kronor per familj och 500 för företag.

Av verksamhetsberättelsen framgår att 
stödpersonerna har lagt ner 6 076 ideella 
timmar under 2013 på brottsofferstöd, 
vittnesstöd, utbildning, informationer och 
möten.

Utmaningen inför framtiden är att skapa 
en jour med långsiktigt hållbara resurser.

BOHUS. Nödinge Röda Korskrets genom-
förde en mycket lyckad loppmarknad i Bo-
hus Centrum, i före detta Bohus Blommors 
lokaler, under perioden 24-28 mars. Arrang-
emanget, som även innefattade lotterier, 
genererade totalt 12 000 kronor. Pengarna 
kommer att gå till katastrofhjälp.

– Det var en stril ström av besökare samt-
liga dagar, berättar Elise Friman.

– Ett stort till alla dem som skänkte saker 
och ett tack till alla som handlade. Vi är jät-
teglada över att det kom in så mycket pengar, 
avslutar Elise Friman.

JONAS ANDERSSON

Lyckad loppis i Bohus

Ni är alla varmt välkomna 
på gudstjänst den 13 april!

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

Gudstjänst för stora och små 
Surte kyrka 11.00 Åke Andreasson 

Barnkören Peacedrums och för-

skolan paradiset medverkar.

Kyrkkaffe med våfflor. Lotteri och 

auktion till förmån för fasteinsam-

lingen. Lämna gärna gåvor,

bröd, bullar innan gudstjänsten.

Gudstjänst
Nödinge kyrka 11.00 Reine Bäck

Gudstjänst
Bohus servicehus 15.00 Reine Bäck

Onsdagsträff 16 april 
Nödinge församlingshem  13.00

Resa från Ryssland till Kina genom 

Transsibiriska järnvägen. Jonas Palm 

berättar, visar bilder och spelar cello-

musik. Fika, alla är välkomna!

NÖDINGE FÖRSAMLING

Årsmöte i Brottsofferjouren

 Loppmarknadens samordnare, 
 Gun-Britt Östman. 

NYGÅRD. SPF Göta Älvdalsbygden hade i 
fredags sin påskfest i Alegården. Som vanligt 
var lokalen fullsatt och arrangörerna hade 
lyckats förträffl igt med skörosten, sillen, 
Jansson och all annan god hemlagad mat.

Efter en kort musikalisk resa med Svi-
darna började så dansen och genast fylldes 
golvet av danslystna seniorer. Vid kaffepau-
sen var det dragning av lotterierna. I det 
lotteri som sänkts av ICA Matkassen och 
Britt-Marie Thorén gick både första och 
andra vinsten till samma lyckliga vinnare 
från Prässebo. Dansen fortsatte sedan till 
sena kvällen innan belåtna deltagare drog sig 
hemåt. 

Gull-Britt Kihlström
Sekreterare i SPF Göta Älvdalsbygden

Påskfest i Alegården
LÖDÖSE. Saltstänkt musik, föredrag och 
knopverkstad. Det var utbudet när det ar-
rangerades Sjöfartshistorisk dag på Lödöse 
museum i lördags.

Musik med havstema spelades av Torsten 
Johansson och Kent Carlsson. Rolf Lund-
berg föreläste om Upperud – ett maritimt 
centrum i Dalsland, och Anders Ahl-Johns-
son visade barn och vuxna hur man gör olika 
knopar. Det erbjöds också guidade visningar 
i Varvs- och sjöfartshistoriska utställningen 
under hela dagen. 

Som arrangör stod Varvs- och Sjöfartshis-
toriska föreningen i Göta älvdalen och Lödö-
se museum.                    JONAS ANDERSSON

Sjöfartshistorisk 
dag i Lödöse


