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GEMENSKAPSTRÄFFAR
Program, fika och trevlig gemenskap. Alla är välkomna!

Onsdag 24 september kl 14-16 

 i Surte församlingshem

Thomas Kolandivelu talar om  

”Två kulturer möts”. 

Söndagsgudstjänst
Söndag 28 september  

kl 11 i Nödinge kyrka 

Åke Andreasson. Ida Andersson, 

sång. Svetla Tsvetkova, orgel och 

piano. Kyrkmingel.

 

Torsdag 25 september kl 15-17
i Bohus servicehus

Christer Paulsson underhåller 

med sång och musik. 

Musikgudstjänst med mässa 
Söndag 28 september 

 kl 17 i Surte kyrka

”Händel, Mozart och Ellington”. Åke 

Andreasson. Ida Andersson, sång. 

Svetla Tsvetkova, orgel och piano. 

Kyrkmingel.

NÖDINGE FÖRSAMLING

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

0303-444 000Kyrka för Fairtrade

Haga Motettkör framför under 
ledning av Ulrike Heider ett kon-
sertprogram med variationsrik 
repertoar som speglar årstidernas 
färgsprakande skiftningar. 
Musik av bl.a. Georg Riedel, 
J. Brahms, H. Schütz och S-E Bäck.

Musikgudstjänst i Starrkärrs kyrka 
söndag 21 september kl. 18.00 

ÅRSTIDERNA 
En körresa från vinter till höst

Förmiddagscafé
Torsdag 18 sept. 10.00-12.00

Starrkärrs församlingshem

Välkommen till höstens första 
Förmiddagscafé. Idag gästas vi av 
Gunnar Lindgren, hans saxofon 
och hans berättelser om musikens 
betydelse för oss människor.

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

21 september kl. 15-17
i Älvängens Blå Kyrka

Välkommen till ett par ”röriga” 
och ”rörliga” timmar tillsammans 

med människor i alla åldrar. 
Prat och mat, pyssel och pussel,  
möte med Gud och människor. 

Välkomna! 

Messy 
Church

UNDERHÅLLNING
ALLSÅNG • DANS

Spelmanslaget
KAFFERAST
SKEPPLANDA BYGDEGÅRD

Lördag 11 oktober kl 17

Entré inkl. kaffe i pausen: 120 kr

Biljetter:
0303-338613, 070-4917384  

och hos ALEVIRA (gamla Posten)
Göteborgsvägen 74, Älvängen

SKEPPLANDA
HEMBYGDSFÖRENING

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Välkomna!

MUSIKMÄSSA
tillsammans med gästande kören

KORSDRAGET
Söndag 21 september kl 17.00 

Skepplanda kyrka

Margareta Herngren, dirigent
Präst Mika Auvinen

PRO Surte-Bohus
Inbjuder till:

Kvartalsmöte
Tors 18 sept kl 15

i Bohus servicehus
Kören sjunger

Sedvanliga mötesförhandlingar
Underhållning

Kaffe med dopp

Varmt Välkomna!

SURTE-BOHUS

MISSIONSKYRKAN 40 ÅR!
Lörd 20 september 16.00

Konsert med kören FRIHET
Servering  med

Återblickar, minnen och bilder

Tisdagen den 9 september hade PRO 
Lödöse-Nygård medlemsmöte i Alegården. 
PRO hade bjudit in ”Glädjekören” från 
Skepplanda för att underhålla i 45 minuter. 
En härlig kavalkad av gamla goa låtar. Bland 
annat var det en herre i kören, som gjorde 
en sjungande hattparad om olika sorters 
herrhattar.

Programmet avslutades med att Anita 
och Leif gjorde parodi på Carmencita och 
Fritjof, som de kallade Tango i Nice. Allt 
detta under ledning av en dragspelande 
Camilla Hansson.

Kaffe och fralla serverades sedan, så blev 
det lotteridragning och sist men inte minst 
blev det mötesförhandlingar. En trevlig ef-
termiddag som vi vill ha fl er av.            Pia Ek                       

Medlemsmöte i Alegården

Som övertygad kristen 
är det intressant att 
höra vilka anledningar 

människor har till att inte 
tro på Jesus. Det som är 
självklart för mig väljer 
många andra bort. Varför? 
Varför tror inte du på den 
Jesus som Bibeln berättar 
om?

Jag har mött många olika 
svar på den frågan. Ett av de 
sorgligaste svaren jag regel-
bundet möter är ett allmänt 
avståndstagande till religio-
ner överhuvudtaget; ”för de 
leder bara till massa krig”. 
Det är ett sorgligt svar, dels 
för att det inte är sant, dels 
för att det ändå säger något 
om våra misslyckanden. 

I en artikel om 
religion och konfl ikter 
på webbplatsen 
Säkerhetspolitik.se
(drivs och förvaltas 
av Myndigheten för 
samhällsskydd och 
beredskap (MSB)) skriver 
man att det fi nns väldigt 
lite stöd inom forskning på 
området för uppfattning 
att religion har ett tydligt 
samband med krig. Religion 
kan spela en tudelad roll, 
den kan öka motivationen 
att strida, men den kan 
också bidra till fred och 
försoning. 

Eller som forskaren 
William T. Cavanaugh 
uttryckt: ”Myten om det 
religiösa våldet skapar en 
tudelning mellan oss, den 
sekulära västvärlden som är 
rationell och fredsskapande, 
och dem, horderna av 
religiösa fanatiker i den 
muslimska världen. Deras 
våld är religiöst och därför 
är det irrationellt och 
splittrande. Vårt våld å 
andra sidan är sekulärt, 
rationellt och fredsskapande, 
alltså måste vi bomba dem 

tills de vet bättre.”
Havet med orsaker till 

krig tycks aldrig ta slut. 
Att främst koppla dem till 
religion är fel. Det vi kan 
säga är att allt krig splittrar 
och förstör, oavsett vilka 
avsikter som ligger bakom. 

Även om påståendet 
att krig främst orsakas av 
religioner är felaktigt, så 
kan jag inte blunda för det. 
Ibland stämmer det att 
religiösa motsättningar kan 
leda till krig. Som kristen 
kan jag inte heller bara 
skylla på andra religioner. 
Även vi har orsakat alldeles 
för många konfl ikter. Det är 
sorgligt. 

Det är framförallt sorgligt 
eftersom vi bekänner oss 
till Fridsfursten, Jesus 
Kristus. Han bad enligt 
Johannesevangeliet 
om enhet bland hans 
efterföljare. ”Då skall 
världen förstå att du har 
sänt mig och älskat dem så 
som du har älskat mig ”. 
Tyvärr får världen inte alltid 
se det, och därför kan man 
inte heller förstå vem Jesus 
verkligen är. 

Min utmaning till dig 
som inte tror på Jesus är att 
i första hand läsa i Bibeln 
om Jesus. Gå gärna till en 
kyrka och hör om Jesus. 
Kanske kommer du då också 
att möta Jesus och förstå 
vem han är, förstå att mötet 
med Jesus handlar mer om 
relation än religion. Om vi 
som kristna hade förmått 
att fullt ut leva ut det Jesus 
stod för, då skulle världen 
förstå. Nu får vi hoppas på 
att människor kan se igenom 
våra brister och se vem Jesus 
verkligen är. Vågar du göra 
det?   

Gud välsigne dig!
Elias Berg

Pastor i Smyrnakyrkan Älvängen

Varför tror du 
inte på Jesus?

BETRAKTELSE DÖDA


