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Starrkärrs kyrka
Friluftsgudstjänst

med invigning av 

Frälsarkransen
Den 11 maj kl. 11.00 är det  
invigning av en meditations-
vandring på den nyaste delen 
av Starrkärrs kyrkogård. 

Vi träffas inne i kyrkan för att 
sedan gå ut på kyrkogården och 
ha en friluftsgudstjänst. 
Frälsarkransen består av ett antal 
olikfärgade pärlor där varje pärla 
och färg har sin betydelse. 

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Välkomna!

SKEPPLANDA KYRKA
Söndag 11 maj kl 17.00

”Nu grönskar det i dalens famn”
Musik från barocken

Trio Acantus Elisabet Ehlersson, Annette 
Svennblad, Sabina Nilsson sång

Johan Dahlbäck – flöjt
Rolf Mårtensson – violin

Mats Lindberg – cello
Peter Corneliusson – cembalo

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

11 maj i Surte kyrka kl. 17.00
Åke Andreasson. ”Vägen till livet”
Bibelutdelning till 6 åringar. Barnkören 
Peacedrums och förskolan Paradiset med-
verkar. Kyrkkaffe efteråt.

Välkommen på Gudstjänst  
för stora och små 

NÖDINGE FÖRSAMLING

4:e södagen i påsktiden / 
Joh 13:31-35.

Skulptören Eva 
Spångberg berättade en 
gång om ett replikskifte med 
ett par resenärer. De hade 
besökt henne på hennes gård 
Björkelunda, utanför Vrig-
stad i Småland och frågade 
efter vägen till Växjö.  –Ja, då 
får ni vända tillbaka till Vrig-
stad och svänga där, svarade 
Eva

-  Nej, det är för långt att 
åka tillbaka. Vi vill fortsätta 
den här vackra vägen.

- Visst kan ni fortsätta 
den här vägen – men då 
kommer ni inte till Växjö!

 En anekdot om hur vi 
allt som oftast inte får ihop 
vad vi vill med hur vi agerar.  
Resenärerna visste vart de 
ville, men ville inte accepte-
ra vägbeskrivningen, målet 
och vägen dit kom i konfl ikt 
med varandra sas.

  Det verkar lätt oförnuf-
tigt, men kanske är de inte 
ensamma om detta, kanske 
sker detta hos oss alla då och 
då.  Ta bara det här med att 
gå ner i vikt – kilona ska rasa 
medans jag äter som vanligt.  
Hur går det ihop? Det är ju 
just mina vanliga vanor som 
får kilona att öka!  

    Likaså ska jag både hin-
na jobba, se till att barnen 
kommer dit dom ska, ta ett 
träningspass, surfa på nätet, 
streama de bästa tv-serierna, 
utveckla mig själv och få 
tid att njuta av god mat och 
vänners gemenskap – fast 
dygnet inte räcker till för 
allt det.

  All vägbeskrivning som 
säger att jag måste välja, blir 
obekväm och ifrågasätts. 
För jag vill helst bara lägga 
till – inte ta bort.  Ändå 
vet vi att för att komma dit 
vi vill så ställs vi förr eller 
senare inför val som säger  
antingen – eller…  Fråga 
vilken elitidrottsman som 
helst. Att då säga: Jag vill ha 
både – och, är oklokt. Trots 
det verkar människan oftast 
välja den enklaste vägen. 
Inte för att den leder dit jag 
vill, utan för att den är just 
– enkel!

    Allting som är värde-
fullt kräver tid och priorite-
ringar.  Så vet jag målet får 
jag göra mina vägval annars 
kommer jag inte fram. Är 
det det Jesus talar om, när 
han talar om att den breda , 
bekvämare vägen leder fel. 
Och att vägen till det jag 
vill är smal och betydligt 
snårigare?   

    På söndag är temat 
”Vägen till livet” Hur ser 
våra vägval på livs-vägen ut? 
Alltnog vet vi vart vi vill, 
men väljer ofta den väg som 
känns bäst, som verkar mer 
spännande eller rätt och 
slätt  - enklast. Oavsett vart 
den leder!  

  Vi önskar ett liv utan 
bekymmer och problem, ett 
långt och friskt liv och var-
för inte – odödlighet. Men 
det fi nns ingen väg till ett 
problemlöst liv, det är livet i 
sig för stort och mångfacet-
terat för. Däremot fi nns det 

en väg med livsmening och 
mål, där vägvisaren går med 
och hjälper mig att välja 
kurs genom möjligheter och 
problem.  När Jesus säger 
att han är vägen, sanningen 
och livet visar han mig en 
helhet för mitt och allas våra 
liv. Vi är insatta i ett sam-
manhang och inte slumpvist 
utkastade i det okända. 

  Du är sedd, du är 
kapabel och har livskom-
petens och Gud hoppas på 
din kärlek till honom och 
till din medmänniska. För 
det är det Jesus kallar oss 
till – att öva på kärleken 
och respekten för livet och 
varandra.  Såsom jag har 
älskat er ska också ni älska 
varandra, säger han.  Det 
är inte enkelt och kräver ett 
livslångt försök! Men det 
är gott och meningsfullt. 
Ensamma som människor 
så är det inte möjligt – men 
tillsammans med Gud är det 
annorlunda, för honom är ju 
allt möjligt! 

   Så jag får välja: gå min 
väg ensam med alla krång-
ligheter eller gå livsvägen 
tillsammans med Jesus som 
vet vad jag är ämnad för och 
vill mitt eviga bästa.  För 
Guds tanke är inte bara 
att vi ska komma till vårt 
’Växjö’ här och nu – hans 
destination för oss är evig-
heten!

Leif Jöngren
Equmeniakyrkan Älvängen

Vart tog vägen vägen, är
vi på en åker och åker?

BETRAKTELSE

SKEPPLANDA. Skepp-
landa Hembygdsförening 
anordnade enligt traditio-
nen valborgsmässofi rande 
på Grönköp. Man hälsade 
våren välkommen med tal 
sång och musik. Cirka 150 
personer hade samlats vid 
hembygdsgården i det vack-
ra men lite kyliga vädret.

De gamla byggnaderna, 
gammelstugan och smedjan 
hölls öppna för besökare 
och i ladugården samlades 
alla som var intresserade av 
loppisen som naturligtvis 
var öppen.

Besökarna fi ck lyssna till 
medlemmar 
ur spel-
manslaget 
Kafferast 
som spelade 
nyckelharpa, 
fi ol, dragspel 
och gitarr. 
De fi ck 
många varma 
applåder.

Skepp-
landa 
kyrko- och 
hembygd-
skör sjöng 
många vackra 
vårvisor och 
sången kling-
ade vackert 
mellan de 
gamla bygg-
naderna.

Årets 
vårtalare 
var Hillevi 
Pettersson, 

som höll ett uppskattat tal 
om hembygden och våren 
medan elden sprakade mun-
tert i en eldkorg bredvid.

Kaffe och hembakade 
kakor serverades efter 
ceremonin och besökarna 
lät sig väl smaka. Det blev 
en stämningsfull valborgs-
mässoafton och Skepplanda 
Hembygdsföreningen gläds 
åt den stora uppslutningen.

Nästa stora evenemang 
på Grönköp blir midsom-
marfi rande. Väl mött då!

Siv Grahn

KOLLANDA. Så har det 
åter blivit dags för 
Dragspelsstämma i 
Kollanda.

Under dagarna tre, 
8-10 maj, kommer det 
att ljuda vackra toner 
från Skogsvallen.

– Vi har beställt fi nt 
väder, poängterar Ingrid 
Tilly.

Dragspelsstämman i Kollan-
da är numera ett säkert vår-
tecken. Förra året sken solen 
när Gerhard Andersson in-
vigningstalade på fredagsef-
termiddagen. Förhoppnings-
vis blir det likadant i år också.

– Vi smygstartar stämman 
redan på torsdagen, men den 
offi ciella invigningen sker 
dagen därpå. Sedan fortsätter 
vi hela lördagen med under-
hållning från scen, berättar 
Ingrid Tilly.

I fjol kom ett 50-tal hus-
bilar och husvagnar. Upp-
ställning sker då som nu på 
Skogsvallens gräsmatta.

– Den är välansad och vän-
tar på årets gäster, säger Ing-
rid Tilly.

– Alla hälsas hjärtligt väl-
komna och de som önskar tar 
med sig valfritt instrument, 
avslutar Ingrid Tilly.

JONAS ANDERSSON

Aktivas Seniorers aprilmö-
te inföll i år på valborgsmäs-
soafton. På scenen stod Klö-
ver tre med Alf Ivarsson, 
Jan Albertsson och Leif 
Andersson. Gruppen valde 
att inleda med den passande 
Klöversnoa. Sedan fi ck vi 
njuta av Alfs sång i Country 
roads och ett härligt drag-
spelsmedley av Janne. Leif 
sjöng stolt om sin namne i 
Rosa på bal. Trion har ett 
långt musikaliskt samarbete 
och en rik repertoar att ösa 
ur. Vi fi ck ta del av både 
smäktande tango och gamla 
godingar. Fredriks gånglåt 
av Mats Pålsson fi ck hän-
der att klappa taktfast och 
Gösta Linderholms Rulla 
in en boll gjorde många 
riktigt danssugna. Gå ut hårt 
och sedan öka gällde även 
dagens underhållare. Med 
riviga Down in Louisiana 
följd av Guitar booggie, som 
extranummer gjorde dagen 
till en riktig fullpoängare. 
För att inte tala om alla his-
torier och skämt som drogs.

I god stämning följde 
kaffe och lite info. Presumti-
va squaredansare kan få veta 

mer av Gunnel Holgers-
son. Göran S påminde om 
affärer som ger rabatt. Se 
medlemskortets baksida! 
Morgan B delade ut pris till 
vinnaren i årets striketäv-
ling, Rolf Lyckesjö. Ulf L 
rapporterade från KPR om 
olika former av anhörigstöd. 
Medborgarservice lämnar 
mer upplysning. Bengt B 
vill ha besked om höstens 
aktiviteter senast den 20 
maj. Han påminde även om 
kommande resor.

Barbro L slog ett slag 
för resan Gårdarna runt 
sjön den 22 maj. Kerstin E 
informerade om Blekingere-
san den 12-14 september.

Till musik av Klöver tre 
utdelades slutligen Lise-
bergskort till Aktivas aktiva.

Inga Isaksson

Martti Risku är maj månads 
utställare i Ale Slöjdares lokal 
i Nol. Martti Risku är mäster-
smed och sedan flera år verk-
sam i Ale med egen smedja 
i Bohus. Han behärskar allt 
inom smide och på utställ-
ningen i Nol kan man njuta 
såväl av brukskonsthantverk 
som rena konstföremål. Ut-
ställningen sker i samarbe-
te med Studieförbundet Vux-
enskolan.

Risku ställer 
ut i Nol

Våren hälsades välkommen vid hembygdsgården i Skepplanda 
på valborgsmässoafton.

Torsdag-lördag, 8-10 maj, bjuds det in till Dragspelsstämma på 
Skogsvallen i Kollanda.

Valborgsmässofi rande på Grönköp

Skepplanda Pastorat

KYRKOFULLMÄKTIGE
sammanträder

Torsdag 22 maj
Klockan 19.00

Plats Skepplanda församlingshem

Annica Hamnegård-Claesson

Lödöse och Skepplanda-Hålanda

församlingar

Dags för Dragspelsstämma

Aktivas valborgsmöte


