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NYTT & BEGAGNAT
VI ÄNDRAR VÅRT SORTIMENT, 

50% RABATT
PÅ FÖLJANDE ARTIKLAR:

Tvättmedel, sköljmedel, ljus, hårvårdsprodukter, 
hygienartiklar, rengöringsmedel, aluminiumformar, 

bakpapper, fryspåsar, tvål samt Barnängens 
produkter. Innebandyklubbor, skridskor, 

hjälmar m.m.

LÖRDAG 13/9 
KL 10.00-14.00

Ta av vid Lödösemotet och kör mot Nygård ca 2 km. 
Sväng av vid skylten NYTT & BEGAGNAT. 

Tel 0520-66 20 41

0303-444 000Kyrka för Fairtrade

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

Sjung i kör!
Terminen har startat 

– välkommen du också till

Nols kyrka

gNola – för barn som går i klass 1-3, övar 
på onsdagar 15.30-16.00

Juniorkören – för barn som går i
klass 4-6, övar på onsdagar 16.15-17.00

MagNoliakören – för vuxna, 
övar på onsdagar 19.00-21.00

Inga förkunskapskrav ställs 
i någon av körerna. 

Körledare är kantor Tomas Mellås 
i Nols kyrka, 0303-444 013

tomas.mellas@svenskakyrkan.se. 

Till barnkörerna gäller att förälder 
anmäler sitt barn till körledaren!

Nu har du möjlighet att utforska livets mening. 
Församlingen startar en ny Alpha-kurs vilken 
är en grundkurs i kristen tro. 

Kursen börjar den 11 september
kl 18.30 

i Starrkärrs församlingshem.
Mer information och anmälan 
finns/görs på mittiale.se eller 

till församlingsexpeditionen 0303-444 000.
Anmälan senast 9 september!
Ingela Fransson 0303-444 031
ingela.e.fransson@svenskakyrkan.se

Är du nyfiken 
på vem Jesus är?  Finns Gud – ja, nej, kanske!

Nyfiken 

på orgeln? 

Sabina Nilsson visar och berättar om läktar-
orgeln i Starrkärrs kyrka i samband med kyrk-
fikat efter mässan söndag 14 september  
kl. 12.30-13.30. 

Pilgrimsvandring 

från Starrkärr till Kilanda 

Lördag 13 september 

En vandring som är 6 km 
och tar ca 3 timmar. Vi 
startar kl. 10.00 från 
Starrkärr. 
Medtag matsäck och 
kläder efter väder!

REPSLAGARDAGEN
Lördag 20 september kl 11-15

Hantverksmässa med Repaktiviteter

FENDERJAKT

Program:

11.00 Mässan öppnas med kanonsalut

12.00 Trolleri- & Reptrick med Mr Junior - Teatervinden

13.00 Repslagning på maskin

13.30 Line dance

14.00 Visning av tjärverket

KONSTHANTVERKS- 
LOTTERI

REPSLAGNING PÅ GAMMALT VIS

GÖR DITT EGNA REP
SPINN DITT EGET GARN

MAGISKA REP-

TROLLERIER

CAFÉ, REPSLAGAR- BAKELSE, GLASS,
KORVGRILLNING

Ca 30 hantverkare säljer och visar unika hantverksprodukter
       R

 

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

Onsdag 17 september kl 13-15 i Nödinge församlingshem

PRO-kören från Surte Bohus underhåller. 
Fika och trevlig gemenskap. Alla är välkomna!

NÖDINGE FÖRSAMLING

Världen har krympt ihop och 
ligger bara ett knapptryck 
ifrån oss på datorn, mo-

bilen, eller TV:n. Det dröjer inte 
länge förrän vi får veta om det som 
händer i Gaza, Ukraina eller Irak. 
Vi behöver inte vänta på morgon-
tidningen nästa morgon eller nästa 
nyhetssändning på radio eller TV.

Är det något stort och allvarligt 
som har hänt, så går det att läsa 
om på internet, bara en kort stund 
efter att det har ägt rum. Så nog 
har vi hört om det som händer och 
sker på Västbanken, i Syrien och 
i Mosul. Sällan har man väl hört 
så mycket djävulskap på en och 
samma gång.

En artikel som har fastnat i 
mitt huvud är barnen som närmast 
obekymrat spelade fotboll medan 
deras pappa ordnade med sina 
fi skenät på en havsstrand i Gaza, 
men så plötsligt kom krigsfl ygen 
och släppte sina bomber - och de 
fanns inte mer.

Vi läser om det fruktansvärda 
som händer i Irak, allvarliga och 
horribla övergrepp av IS. Det 
handlar om avrättningar, påtvinga-
de konverteringar, kidnappningar, 
slaveri, våldtäkter, förstörelse av 
religiösa platser och belägring av 
städer. Det handlar om att konver-
tera eller avrättas. Allt detta sker 
framför våra ögon, inte längre bort 
än ett knapptryck. Bluesartisten 
Roffe Wikström sjunger, ”hela jor-
den är ett dårhus, som galningarna 
styr” och det är lätt att hålla med.

Men världens ondska fi nns inte 
bara på skärmar utan vi märker av 

den också här. Bara genom att gå 
och handla så möter vi ofta någon 
rom som sitter och tigger. I början 
kändes det obehagligt, men nu så 
har vi vant oss, det närmast ingår 
i stadsbilden. Det handlar om 
människor som har blivit fråntagna 
alla sina rättigheter och möjligheter 
till en mänsklig och dräglig tillvaro 
i Rumänien. Därför lönar det sig 
att resa hit och tigga ihop några 
kronor, kronor som går till att 
försörja anhöriga och bygga upp en 
by i deras hemland. EU:s fria rör-
lighet har öppnat en möjlighet för 
dem att komma hit, tre månader åt 
gången. Så visst är det en sjuk värld 
vi lever i. Vi känner oss så maktlösa, 
kan vi göra något överhuvudtaget?

Just nu befi nner vi oss i valtider, 
då politiska partier allt för ofta 
klagar på varandra, men de nämner 
också olika förslag på hur vi skulle 
kunna forma ett bättre samhälle 
och hur vår solidaritet skulle kunna 
se ut i Sverige och runt om i värl-
den. Men vem skall jag lyssna till, 
eller som Hoola Bandoola Band 
sjöng på sin tid, Vem i hela världen 
kan man lita på?

En politiker blev ombedd att 
sätta sig själv i en fl yktings situa-
tion, om han själv fl ytt med sin son 
från krig, där familjemedlemmar 
dödats framför deras ögon, skulle 
de inte då hellre vilja komma till 
ett tryggt land än att stanna i ett 
överbefolkat tältläger i 40-gradig 
hetta? Efter en viss tvekan svarar 
denne: – Det är inte det vi samtalar 
om här. Men när vi lyssnar på Jesus 
i söndagens text så är det just det 

TILL MINNE

BETRAKTELSE

Till Minne
av min älskade Make 

Vår fantastiske 
och underbare Pappa

Torbjörn Sjöberg
Ett år har gått 

och det ofattbara 
förblir ofattbart.

Låt dina trollslände- 
vingar bära dig dit du vill 

För det tröstar oss 
Och vi ska le igen 

Och du ska inte lida mer 
Och aldrig ska du dö igen

Karin 
David 
Cecilia

Bara ett knapptryck bort…
som det handlar om, att sätta sig in 
i den andres situation. Först då kan 
vi ana vad den andre går igenom. 
För där säger Jesus; Allt vad ni vill 
att människorna skall göra för er, 
det skall ni också göra för dem.

Det är först när vi ser på varan-
dra som våra medmänniskor, att vi 
är syskon av samma kött och blod. 
Det är då något börjar hända med 
oss, gränser mellan vi och dom bör-
jar lösas upp. För världens lidande 
är också mitt och ditt lidande. 
Samtidigt skall sägas att vi inte kan 
göra allt, men som Stig Dagerman 
sa i en av sina dikter; ”Jorden kan 
du inte göra om. Stilla din häftiga 
själ. Endast en sak kan du göra: en 
annan människa väl. Men detta är 
redan så mycket att själva stjärnor-
na ler. En hungrande människa 
mindre betyder en broder mer.”

Så vilken röst kan du och jag lita 
på och hur skall vi rösta i valet? När 
det gäller valet så rekommenderar 
jag dig att tänka på bibelordet, Allt 
vad ni vill att människorna skall 
göra för er… och så röstar du på 
det som är bra för din medmän-
niska, bra för tiggaren utanför 
Konsum, bra för fi skaren i Gaza 
och bra för fl yktingen från Mosul, 
för det är också bra för dig och 
mig och världen. Så bygger vi en 
bättre värld, men det börjar alltid i 
det lilla och i det lilla så fi nns Jesus 
med, för i gemenskap med Jesus 
så förändras vi mer och mer och 
världen med oss.

Gud välsigne dig!
Per Kjellberg

Pastor i Surte missionsförsamling,
en del av Equmeniakyrkan


