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Friluftsgudstjänst i midsommartid
Åke Andreasson. Ta med kaffekorg.

Midsommardagen, lör 21 juni, kl 11 i  

Nödinge Dala Valfrids stuga

Arr: Nödinge församling och  

Hembygdsföreningen

NÖDINGE FÖRSAMLING

”Nu vänder det snart” 
är en kommentar som 
allt som oftast hörs i 

midsommartid och väldigt 
ofta infi nner sig en olustig 
känsla hos mig. Jag vill inte 
höra det jag gruvar mig för, 
men tänker att det kanske 
är personens egen ångest 
som behöver dämpas, inför 
vetskapen att ljuset har nått 
sin höjdpunkt.  

Bibelns texter talar 
också om vändningar i 
midsommartid. Men inte 
för att skapa ångest inför 
annalkande mörka tider, 
utan precis tvärtom. Det 
är Johannes, närmare känd 
som Johannes Döparen, 
som står i centrum. Han, 
som har en alldeles egen 
diet och klädstil, ropar ut 
sitt budskap i ödemarken. 
”Omvänd er, himmelriket är 
nära!” Trots kärvheten hos 
denne radikale man lyssnar 
folk och man strömmar ut i 
öknen för att låta sig döpas 

av honom. Orden har landat 
i hjärtat; Gud å färde, något 
nytt är på gång...

Johannes omvändelse-
förkunnelse bereder väg 
för honom, vars födelse har 
en alldeles egen högtid om 
ganska precis ett halvår. Je-
sus Kristus, det sanna ljuset, 
som kommer till världen 
med frälsning och förlåtelse, 
med seger över mörker och 
död och ger livet ett helt 
nytt perspektiv.  

Det är gott att veta att det 
fi nns ett ljus som inte det 
allra mörkaste mörker kan 
rå på. Vare sig det handlar 
om växlingar i årstider eller 
livssituation. ”Ljuset lyser 
i mörkret, och mörkret har 
inte övervunnit det.” (Joh 
1:5) Något att tänka på när 
våndan inför midsommar-
tidens vändning gör sig 
påmind. 

Marie Nordvall
Pastor, Smyrnakyrkan Älvängen

BETRAKTELSE

Nu vänder det snart

Skepplanda-Hålanda 
Boule har haft en intensiv 
period med spel i Dals Ed, 
Högsäter och Kareby.

I Dals Ed blev Ulla och 
Thorsten Johansson trea 
bland 96 deltagande lag. Det 
blev många matcher för dem 
i det varma vädret, så det är 
värt att beundra.

Till Högsäter for tre 
stycken tremannalag och 
även där hade vi tur med 
solsken och värme. Det blev 
många timmar i stark värme, 
men endast ett lag gick vida-
re efter gruppspelet, det som 

spelade i mixedgruppen. Där 
blev de tyvärr utslagna.

I onsdags var vi i Kareby 
och spelade mot fem andra 
lag. Även där var solen med 
oss, men vi njöt faktiskt av 
de moln som tornade upp 
sig på himlen. Detta var en 
vänskapstävling där Alebyg-
den vann.

Tänk vad mycket glädje 
boulen ger oss och även 
styrka och friskhet. Kom 
med till oss och delta i allt 
detta! Vi spelar på Forsval-
len måndagar och fredagar.

Intensiv bouleperiod

ÄLVÄNGEN. Årets 
konstutställning i Equmeni-
akyrkan bestod av Charlotta 
Folkelinds psalmtavlor. 
Charlotta är kalligraf och 
har sedan elva år gett ut 
Psalmanackan; en almanacka 
där varje månad fått en 
psalmvers med en illustra-
tion till. Charlotta fi ck Ale 
kommuns kulturstipendium 
2012 och det var glädjande 
att hon nu kunde ställa ut 
sina bilder på sin hemort. 
Senast kunde man se hennes 
bilder i Råda församlings-
hem i Mölnlycke. 

Under lördagen fylldes 
parkeringsplatsen och kyr-
kan också av andra aktivi-
teter som bakluckeloppis, 
växtförsäljning, brödtom-
bola, konstlotteri och kaffe 
med rabarberpaj. I år hade 
en ny aktivitet tillkommit, 
”ponnyridning för vuxna”; 
några av församlingens med-
lemmar med motorintresse 
körde en sväng med någon 
av sina veteranbilar, Mor-
gan, Porsche eller Dodge, 
och den som ville kunde få 
åka med.

Helgen avslutades med 
en musikgudstjänst ”Den 
blomstertid nu kommer – 
psalmer i ord, ton och bild”. 
Berit och Ulf Hallqvist från 
Fritsla, kören och barn med-
verkade genom sång och 
spel. Charlotta Folkelinds 
bilder visades till många av 
de psalmer som sjöngs. Det 
blev en välbesökt samling, 
där psalmerna fi ck en ny 
dimension genom de bilder 
som visades. 

Lis-Beth E

Pingsthelg 
fylld av 
aktiviteter

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Välkomna!

Gudstjänster 
Midsommarhelgen

SKEPPLANDA - Lörd 10 Mässa Olenius

HÅLANDA - Sönd 12 Friluftsgudstjänst 
Järnklev Hålanda, Wetterling

S:T PEDER - Sönd 10 Mässa Wetterling

ALE-SKÖVDE - Lörd 14 Friluftsgudstjänst, 
Klintens Loge Prässebo (skyltat), Olenius

TUNGE - se övriga

Gert Carlsson, Surte har 
avlidit. Född 1944 och efter-
lämnar brodern Bengt som 
närmast sörjande.

Tommy Jonsson, Orust 
har avlidit. Född 1944 och 
efterlämnar sambon Agneta, 
Gina, Marie och Annelie 
med familjer samt brodern 
Rolf med familj som närmast 
sörjande.

Anette Blom, Bohus har 
avlidit. Född 1948 och efter-
lämnar maken Olle samt 
barn och barnbarn som när-
mast sörjande.

Barbro Hedelöv, Sannum 
har avlidit. Född 1957 och 
efterlämnar sambon Tore, 
barnen, mamma samt broder 
som närmast sörjande.

Bernt Ahlgren, Nödinge 
har avlidit. Född 1933 och 
efterlämnar makan Laila, 
dottern Annica med familj 
samt syskon med familjer 
som närmast sörjande.

DÖDSFALL

JORDFÄSTNINGAR

Kenneth Spetz. I Ale 
Skövde kyrka hölls onsdagen 
11 juni begravningsguds-
tjänst för Kenneth Spetz, 
Prässebo. Officiant var 
kyrkoherde Vivianne Wet-
terling.

Mikko Koskelainen. I Surte 
kapell hölls torsdagen 12 juni 
begravningsgudstjänst för 
Mikko Koskelainen, Surte. 
Officiant var kyrkoherde Åke 
Andreasson.

DÖDA

TACK

Tack
Bernt Ahlgren

för att vi fick förmånen att 
arbeta med dig i många år.

Du var en flitig,
noggrann och humoristisk 

“supergubbe”.
Det är med mycket
stor sorg och saknad

vi tar farväl.

Arbetskamraterna på
Everts Bilverkstad och
Mekonomen Butiken i 

Nödinge

Till Er alla som på olika
sätt hedrade minnet av

vår Älskade

Mikko

Koskelainen

vid hans bortgång, för
de vackra blommorna

och för minnesgåvorna
till Cancerfonden, vill vi

framföra vårt varma
tack. Ett särskilt tack till
personalen på Klockar-
ängen, avd. Daläng och

syster Gunnel för fin och
god omvårdnad.

OLAVI och LENA
ANNELI och PETER

med familjer

 Charlotta Folkelind. 


