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www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Välkomna!

Vi ordnar med bilskjuts kl 11-11.30  
från Albotorget till kyrkan, -för dig  

som har problem att gå.

Vid frågor ring Liselotte 0303-44 25 04

Inga bilar vid kyrkan!

Mer info finns på vår hemsida
www.svenskakyrkan.se/skepplanda

 

En familjedag för alla barn 
mellan 0-100 år!

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

NÖDINGE FÖRSAMLING
Musikfest
Fredag 6 juni kl 15.30-19  
i Surte församlingshem
15.30 Lerum Surte Symphonic Band

16.00 Konsert ”Livet är ett tjolahejsan” 

med barnkörerna Singing Kids, Popkören, 

Rookies, Peacedrums och komp-gruppen 

Real Groove.

16.30 Lerum Surte Symphonic Band

17.15 Trollkarlen AsonBsonCson 

och den talande hunden Sixten

18.00 Konsert med Blue n’ Joy 

Gospel och komp-gruppen Real 

Groove.

Servering med korv och bröd, 

kaffe och tårta. Alla intäkter går till 

Världens Barn.

Marstrand visade sig från sin bästa sida 
när Alebygdens fredagsvandringar avslu-
tade det ordinarie vårprogrammet. Solen 
sken och nästan ingen blåst. Kungälvs 
kommun har med stöd från EU anlagt 
tre vandringsleder på Koön. Vi valde den 
svarta 5-kilometaren.

Den gick i svår terräng men tack vare 
spänger och gåvänliga trappor tog vi oss 
fram. Som belöning kom vi till fantastiska 
utsiktsplatser. Ansvarig var Berit Ce-
dervall-Johansson som fi ck välförtjänta 
applåder.

Med undantag för nationaldagen då vi 
träffs på Prästalund börjar nu de spontana 
vandringarna. Den 13 juni tar vi bussen 
till Alafors och går i trakterna av Rished. 
Se gästboken. Stavgången på Dammekärr 
fortsätter under sommaren.

 Lennart Mattsson

Sommaren 1996, samma år som jag fyllde 
elva, fl yttade min familj tillbaka till 
Sverige efter sex år i Kenya. Flytten blev 

en kulturkrock och samtidigt gick jag in i 
tonårstiden – en tid som innebär frågor som: 
vem är jag? och: fi nns det någon som tycker 
om mig?

Inom mig skapades en osäkerhet och jag 
var ofta ensam. En höstkväll några år senare, 
i november 2000, var jag på en gudstjänst. Jag 
gick fram till två personer och bad dem be för 
mig. 

Det som hände då förändrade mitt liv. 
Medan de bad kände jag en varm ström 
genom hela kroppen. Jag var inte beredd på 
det och den kvällen insåg jag: Gud vill vara 
nära mig.

Den kvällen väcktes en längtan efter mer av 
den helige Ande. Samtidigt insåg jag att min 
identitet inte kan handla om andras uppmärk-
samhet, utan om hur Gud ser på mig. Jag in-
såg att Gud längtar efter en relation med alla 
människor och att det kristna livet är tänkt att 
levas i en relation med den helige Ande.

Vi befi nner oss nu i veckan mellan Kristi 
himmelsfärd och pingsten. Bibeln beskriver 
att Jesus lämnade jorden för att sända sin 
Ande till oss. Utan Anden blir Jesus bara en 
historisk gestalt – men med Anden i våra liv 
möjliggörs en nära relation med honom.

Johannes Imberg
Pastorsadjunkt i Skepplanda

LÖDÖSE. Den längsta resan är 
den inre resan, skrev Dag Ham-
marskjöld i boken Vägmärken. 
Vid stenen på gården vid Mast-
huggskyrkan i Göteborg startade 
invigningsvandringen till Lödöse 
onsdagen den 28 maj. Pilgrimscen-
trum i Göteborg och Svenska 
Kyrkans församlingar längs leden 
samarbetade.

Söndagen den 1 juni väntade 
Kaija Martikainen, Kjell Claés-
son, Peter Tifelt och Bogdan 
Spychala med kaffe och bullar på 
pilgrimsvandrarna. På Säkra Rid-
vägar i Ale kom de från Alfhems 
kungsgård på väg mot Galgkullen 
i Tingberg med Lennart Bengts-

son, Hålanda, i täten.
I Alvhem fi nns ett järnålders-

gravfält. Lödöse museum har satt 
upp en karta över gravar och en 
hålväg. Säkra Ridvägar i Ale har 
iordningställt platsen och Ale El, 
som har en transfor mator strax 
intill, har sponsrat bänkbordet. 

Ordföranden i Pilgrim i Sveri-
ge, biskop Martin Lind, deltog i 
den sista dagens vandring Starr-
kärr-Lödöse. Biskopen lyckades 
hinna före vandrarna till Lödöse 
för att tillsammans med pasto-
ratsadjunkt Johannes Imberg 
välkomna vandrarna till S:t Peders 
kyrka.

Bo Björklund

BETRAKTELSE

En händelse som 
förändrade allt

Det kom 45 förväntansfulla bingospelare till tisdagens 
bingo i Skepplanda Bygdegård. Roligt att så många trot-
sat det fi na vädret och kommit till bingon i stället.

Efter de fem första brickornas spel serverades snittar 
och kaffe, snittarna från Molins Café var verkligen upp-
skattade små mästerverk.

Bingokommittén tackades av spelarna för allt arbete 
de gör och fi ck som bevis på detta ett presentkort var. 
Sedan var det dags för dragning på lotteriet, då det var 
20 vinster tog detta lite tid men spänningen var stor så 
det gjorde inte så mycket.

Då alla valt och fått sina vinster var det dags för de 
fem återstående bingobrickorna att spelas.

Vi i kommittén tackar alla spelare och hälsar alla väl-
komna åter den 2 september. Ha nu en trevlig sommar 
så ses vi med glädje!

Säsongsavslutning i
Skepplanda-Hålandas Bingo

SPF Alebygden 
avslutade på ett 
soligt koön

Leden Göteborg – 
Lödöse invigd efter 
fem dagars vandring

 Vandrarna på väg mot Lödöse. 

Ordföranden i Pilgrim i Sverige, biskop Martin Lind, deltog i den 
sista dagens vandring Starrkärr-Lödöse. Här tillsammans med 
pastoratsadjunkt Johannes Imberg.

Sms:a DJUR till 72120  
för mer information.
www.djurensratt.se   
08-555 914 00

Mer än bara lokaltidning
Printshop, film, webb & reklam


