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

Vårkonsert 
Starrkärrs kyrka

5 maj kl. 19.00

tillsammans med sångare ur 
Jawakören, Kammarkören 
VocAle och damkören Vox femi-
nale under ledning av Johanna 
Werder och Sabina Nilsson.

Möt våren

Vad gör kroppen 
med din sorg?
Du som sörjer inbjuds till några 
timmars stillhet, samtal, före-
drag och god mat.

Reflexolog Ruth Hassling  
berättar och visar om hur och 
var kroppen kan ”sätta sig” i 
våra kroppar. 
Lördagen 10 maj i  
Starrkärrs församlingshem  
kl 10.00-16.00

Dagens är kostnadsfri men vi 
behöver din anmälan till  
församlingsexpeditionen  
senast 5 maj 0303-444 000. 

Information: 
Ingela Fransson diakon 
tel 0303-444 031 
ingela.e.fransson@svenskakyrkan.se

Jag minns en sommar-
dag på den ungerska 
landsbygden när min 

familj och jag på avstånd fi ck 
se en herde lotsa en enormt 
stor fårahjord genom en 
smal grind där de kunde gå 
högst två i bredd. Ibland var 
det något får som ville bryta 
sig ur, gå åt ett annat håll, 
men herden lyckades alltid 
på något sätt få dem att 
vända om och ansluta sig till 
hjorden igen och förvånans-
värt snabbt tog hela hjorden 
sig igenom grinden. Vi höll 
oss på avstånd, så hur han 
bar sig åt vet jag inte men 
hans auktoritet var tydlig. 
Kanske kan man också tala 
om förtroende. De visste 
kanske att de kunde lita på 
herden. 

Till helgen är det den 
gode herdens söndag och 
det handlar i kyrkan om 
att Gud är som en riktigt 
god herde för oss. I en av 
texterna säger Jesus: Mina 
får lyssnar till min röst, och jag 
känner dem, och de följer mig. 
Det handlar om förtroende, 
om tro. Att tro, inte för att 
jag inte kan tänka själv eller 
för att jag inte orkar ta tag i 
livet utan helt enkelt för att 
jag har förtroende för Jesus. 

För att det har visat sig att 
han vet vad jag behöver. För 
att han har hjälpt när jag 
bett. För att jag har märkt 
att han bryr sig om mina 
behov, både stora och små. 
För att det har blivit tydligt 
att han älskar mig och vill 
mitt bästa.

Jag tänker att den 
ungerske fåraherden inte 
hade det så lätt i början, att 
han behövde bygga upp ett 
förtroende innan han fi ck 
en så följsam fårahjord. Men 
när fåren vet att han vill föra 
dem till gröna ängar att äta 
på och till vatten att dricka 
så blev det kanske efterhand 
tydligt att han var att lita på, 
att han ville dem väl, att han 
var värd deras förtroende. Så 
är det väl med den gode her-
den, Gud, också. Han har 
inget emot att vi testar om 
han är värd vårt förtroende. 
Om vi provar på att be till 
honom, försöker se om han 
hjälper oss när vi ber, om vi 
försöker läsa i bibeln, ser om 
det kan säga oss något, om 
vi söker upp en kyrka och 
provar på gemenskapen där 
så får vi se om han är värd 
vårt förtroende. Vi kan ju i 
varje fall inte veta om vi inte 
provar.

En som provat och som 
märkt att det bar, att Gud 
var värd förtroende var kung 
David som skrev en av de 
mest älskade psalmerna i 
psaltaren, den 23:e. Så här 
skrev han:

Herren är min herde,
ingenting skall fattas mig.
Han för mig i vall på gröna 
ängar,
han låter mig vila vid lugna 
vatten.
Han ger mig ny kraft
och leder mig på rätta vägar,
sitt namn till ära.
Inte ens i den mörkaste dal
fruktar jag något ont,
ty du är med mig,
din käpp och din stav gör mig 
trygg.
Du dukar ett bord för mig
i mina fi enders åsyn,
du smörjer mitt huvud med olja
och fyller min bägare till 
brädden.
Din godhet och nåd skall följa 
mig
varje dag i mitt liv,
och Herrens hus skall vara mitt 
hem
så länge jag lever.

 Allt gott önskar dig,
Per-Martin Andersson

Präst i Älvängen

Den gode
herdens söndag

BETRAKTELSE

Trots annandag påsk ställde 13 
stavgångare upp på Dammekärr. Vi 
fi ck en solig vandring till Långeber-
get.

Ett trettiotal lyssnade på Backavik 
till före detta stadsarkitekt Bert An-
dersson. Vi fi ck göra en intressant 
resa genom Ale kommun, fi ck ta del 
av de planeringsproblem som rådde. 
Intressant var att lära känna de 
gamla förtroendemännen i Nödinge, 
Starrkärr och Skepplanda gamla 
kommuner.

Ett trettiotal medlemmar gui-
dades förtjänstfullt genom utställ-
ningen Den vandrande staden från 
Lödöse till Göteborg på Lödösehus.

36 medlemmar åkte till Björkö 
för att se blåsipporna men den tidiga 
våren lurade oss. Vi fi ck ändå en fi n 
vandring på denna gröna ö, som 
Anna-Greta Singstrand och Curt 
Svensson fi ck en välförtjänt eloge 
för.

Vandringen denna vecka går i 
Vinningsbo dalar med samling vid 
Åsbackens pendelparkering. Den 9 
maj inbjuds alla till Poängpromenad 
i Prästalund.

Nästa träff på Backavik är den 
20 maj. Då formar deltagarna själva 
under rubriken “Alla har en historia 
att berätta”

 Lennart Mattsson

SKEPPLANDA. I torsdags hade vi 
sista månadsmötet inför sommarup-
pehållet. Vi underhölls med stäm-
mosång av en 20-mannakör från 
”Lilla Paris”. Alla aktiviteter tar inte 

sommaruppehåll ännu, bingon pågår 
till den 27maj, boule och vandringar 
och Glädjekören pågår.

Biltipsrallyt går av stapeln den 10 
juni, även blodtryckstagning håller 

på ett tag till. Höstmötet 
startar den 28 augusti i 
Skepplanda bygdegård.

Efter sedvanligt fi ka och 
dragning på lotteriet var 
det dags för ordföranden 
att tacka alla som bidragit 
till denna trevliga kväll. Alla 
SPF-are önskas nu en trevlig 
sommar.

OBS! Glöm inte föran-
mälan till biltipsrallyt.

Månadsmöte med stämmosång

SPF Alebygden i farten

– en kväll om att djupna utan att drunkna

Vårkväll
inför Ordet
Torsdag 8 maj kl 19.00
i Smyrnakyrkan 
Älvängen med 
föreställningen 

Växtvärk av 
Carl-Henric Jaktlund 
& Michael Johnson.
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Sms:a DJUR till 72120 
för mer information.

www.djurensratt.se   
08-555 914 00

Tillsammans kan  
vi hjälpa djuren!

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

Onsdag 7 maj
14.00 onsdagsträff
Surte församlingshem
Besök från Surte bibliotek
Fika, alla välkomna

Onsdag 7 maj (Flyttat datum från 14 maj)
13.00 Onsdagsträff
Nödinge församlingshem 
Våravslutning med hemlig gäst och 
Reine Bäck
Fika, alla välkomna

NÖDINGE FÖRSAMLING


