
VECKA 21         NUMMER 20|32

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

NOLS KYRKA
Söndag 25 maj kl.11.00

Familjegudstjänst med vårfest
Barnkören gNola sjunger.

Det blir korvgrillning och aktiviteter i 
trädgården efter gudstjänsten.

VÅRFEST!
Onsdag 28 maj 10.00-13.00 
Starrkärrs församlingshem 

Vårfest för alla åldrar.

Baka din favoritkaka och var med  
i tävlingen ”Vårens bakverk”

Fiskdamm, korvgrillning m.m.

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

KYRKOFULLMÄKTIGE
i Starrkärr-Kilanda församling

kallas till sammanträde 

onsdagen den 4 juni
kl. 18.30  

i Starrkärrs församlingshem.

Ärenden enligt utsänd kallelse

Kurt Nielsen, ordförande

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Välkomna!

Sammanlyst 
välkomstgudstjänst för 

Mika Auvinen
Söndag 25 maj kl 10.00

SKEPPLANDA KYRKA
Kyrkkaffe i församlingshemmet

OBS! Mässan i Hålanda kl 12 är inställd!

Gudstjänst för stora och små

Söndag 25 maj kl 11 i Nödinge kyrka 
 Åke Andreasson, barnkörer och barn 

från förskolan

Temamässa ”Andas en bön” 

Söndag 25 maj kl 17 i Surte kyrka
Åke Andreasson. Lennart Olsson, sång

Pilgrimsvandringar

Fredag 30 maj kl 9.30–16
Från Gunnareds kyrka till Nödinge 

kyrka. Reine Bäck

Lördag 31 maj kl 9.30–16
Inledande morgonbön i Nödinge kyrka, 

därefter vandring till Starrkärrs kyrka. 

Åke Andreasson och Ann-Christine 

Grosshög. Anmälan till expeditionen, 

031-98 00 12, senast 27 maj.

NÖDINGE FÖRSAMLING

www.svenskakyrkan.se/nodinge 
Pastorsexpeditionen 031-98 00 12, 

Musikfest

6 juni kl 15.30-19 i Surte församlingshem
Lerum Surte Symphonic Band, 

Trollkarlen AsonBsonCson och den 

talande hunden Sixten. Konsert med 

barnkörerna Singing Kids, Popkören, 

Rookies och Peacedrums samt Blue n’ 

Joy Gospel. Korv, kaffe och tårta. 

Alla intäkter till Världens Barn.

Församlingsresa till skärgården

Onsdag 18 juni kl 8.30–17 
Följ med till Öckeröarna i Göteborgs 

norra skärgård. Kostnad: 250 kr inkl fika 

och lunch. Anmälan och info: Expedi-

tionen 031-98 00 12. OBS! Endast 45 

platser, så först till kvarn … 

En av de värsta idéerna som fi nns 
runt ett liv tillsammans med Gud 
är att det handlar om att vara 

duktig. I Bibeln fi nns det gott om upp-
maningar till oss att vara heliga, goda, 
kärleksfulla och rent utav fullkomliga, 
men aldrig uppmanas vi att vara duktiga!

Vad menar jag? Jo, att vara duktig är 
för mig en fråga om att själv anstränga 
sig för att leva upp till en förväntan om 
ett beteende, att vara skötsam och till 
lags. Men Gud vill inte att vi ska vara 
Honom till lags, utan att vi ska älska Ho-
nom! Det är poängen med Jesu död och 
uppståndelse, att Gud accepterar oss som 
vi är, så att alla som vill leva med Honom 
av Honom förvandlas till att bli så som vi 
bör vara, på riktigt.

Ingenstans syns skillnaden i synsätt 
tydligare än i bönen. De som ber bara 
för att uppfylla en yttre förväntan, de ber 
böner som om de vore en insats för Gud 
att belöna. De blir besvikna på Gud om 
Han i sin tur inte uppfyller sin del av det 
förmodade avtalet. Och de blir högfär-
diga gentemot andra när de tror att allt 
funkar som det ska.

I Psalm 13 möter vi en helt annan 
slags bön. Där står det:

Hur länge skall du glömma mig, Herre?
Hur länge skall du dölja ditt ansikte?
Här möter vi någon som är besviken 

på Gud, men fortsätter att be. Någon 
som inte försöker formulera sig som man 
bör, utan som ber utifrån sitt hjärta. Här 
möter vi bön som uttrycker relation och 
inte prestation. Någon som är ärlig, inte 
duktig.

För mig har denna inställning varit 
befriande. Jag fattar nämligen inte vad 
Gud håller på med alltid. Men jag älskar 
Gud. Det är i sådana lägen vi grälar, Gud 
och jag. Inte för att jag vinner så ofta, 
men för att vädra luften. Och för att 
verkligen bli förvandlad där det räknas, 
på djupet av min varelse, inte genom att 
lägga på fromhet som vore den ett lager 
av fernissa. Sådan bön är befriande och 
helande, men också utmanande för mig. 
Släpper jag in Gud i mitt innersta, då 
blir mitt liv radikalt annorlunda. Det är 
underbart och skrämmande på samma 
gång.

Så nästa gång du ber, lägg bort det du 
tror förväntas av dig och säg rakt ut till 
Gud vad du har på hjärtat.         Lars Gunther

BETRAKTELSE

Gud och jag är 
osams ibland

STARRKÄRR. Ett koncept som 
inte prövats tidigare.

Nu på söndag arrangeras 
spelmansstämma i Prästalund.

– Miljön är storslagen, säger 
Ellinor Emilsson från Ale Kul-
turskola.

Redan när Ellinor Emilsson fl yttade 
till Ale kommun för snart 15 år se-
dan slogs hon av tanken att någon 
gång arrangera en spelmansstämma 
i Prästalund. Nu blir det verklighet.

– Jag brinner för folkmusiken och 
tycker att den här hembygdsgården 
lämpar sig utmärkt för buskspel. 
Är väderleken på vår sida kommer 
det att bli fantastiskt, säger Ellinor 
Emilsson.

Det blir ett samarrange-

mang mellan Ale Kulturskola och 
Starrkärr-Kilanda Hembygdsfören-
ing, som inte var sena att haka på 
Ellinor Emilssons initiativ.

– Lite av en dröm att Prästalund 
får stå som värd för ett sådant här 
arrangemang. Ett stort plus är att 
spelmansstämman vänder sig till 
ungdomar. Förhoppningsvis bidrar 
det till att många människor som 
inte tidigare besökt vår vackra hem-
bygdsgård för upp ögonen för denna 
vackra plats, säger Inga-Britt Karl-
bom, ordförande i Starrkärr-Kilanda 
Hembygdsförening.

Spelmansstämman föregås av en 
workshop under lördagen, som kom-
mer att ledas av Dan Palmqvist. 
Drygt 30 elever har anmält sitt in-
tresse.

– Vi samverkar över gränserna och 
har också bjudit in ungdomar från 
Kungälv och Floda, berättar Ellinor 
Emilsson.

Till söndagens spelmansstämma 
är allmänheten välkommen och ar-
rangören hoppas på många besökare. 
Förutom öppen scen med spelmän 
och folkmusikgrupper erbjuds serve-
ring samt lotterier.

– Det är Mors dag på söndag. Var-
för inte ge mamma en bukett med 
toner och hembakat till kaffet? Ingen 
kommer att bli besviken, säger Elli-
nor Emilsson.

Besökarna uppmanas att ta med 
egen tältstol och den som önskar tar 
även med sig ett instrument.

JONAS ANDERSSON

Inga-Britt Karlbom och Ellinor Emilsson.

– En dröm blir verklighet
Spelmansstämma i Prästalund

 Starrkärrs hembygdsgård står som värd för söndagens 
 spelmansstämma. 

Kulturvandring
i Hålanda

med Hålanda Hembygdsförening

Fredag 30 maj 
Start: Hålanda Kyrka kl 09.00

Längd: ca 6 km på grusväg och skogsstig
Mål: Getås 

Återfärd: med Västtrafik
Medtag matsäck och lämplig klädsel

Info:
Christer Damm 
0736-19 63 41

Välkomna!


