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NÖDINGE FÖRSAMLING
Söndag 9 november 
kl 11 i Nödinge kyrka
Gudstjänst för stora och små, 

Tema: ”Fars dag”. Gunnar Kampe, 

förskolebarn, barnkörerna The  

Rookies, Singing kids, Popkören 

och Young voices. Kyrkfika.

Söndag 9 november  
kl 17 i Surte kyrka
Gudstjänst för stora och små,  

Tema: ”Fars dag”. Gunnar Kampe,  

barnkörerna Peacedrums och  

Fortsättningskören, förskolebarnen.  

Kyrkfika.

Gunnar Kampe underhåller. Fika och trevlig gemenskap. Alla är välkomna!

SURTE. Lerum Surte Symphonic Band 
har 25 medlemmar och dirigent är Folke 
Taubner, Surte. Höstkonserten har ett 
blandat program med musik av bland annat 
Ellington (Sacred Concerts), Lloyd-Webber 
(Jesus Christ Superstar) och Benny Anders-
son (Hemma). Sångsolist är Karin Fritzon, 
Lerum. Publiken inbjuds att delta i allsång. 
Konserten ges i Surte Missionskyrka mån-
dagen den 10 november. Fri entré.

Höstkonsert – 
”Hela kyrkan sjunger”

När Nödinge Seniorklubb fi rade 15-års ju-
bileum var det många medlemmar som ville 
vara med och fi ra. Styrelsen hade lagt ner ett 
stort arbete på att vi skulle få en trevlig kväll 
och det lyckades de till fullo med. 

God mat och dryck och underhållning 
av trubaduren Stefan Jigfelt som framförde 
en härlig blandning visor. Dessutom bidrog 
medlemmarna själva med sång och roliga 
historier. Stämningen var på topp!

Gerd Thorsson 

Stefan Jigfelt stod för underhållningen när Nö-
dinge Seniorklubb firade sitt 15-årsjubileum.

 Nödinge Seniorklubb 
fi rade 15-års jubileum

De fl esta av oss hade ingen personlig 
relation till Klas Ingesson, men ändå 
så blir många av oss sorgsna när ung 

människa dör allt för tidigt. Klas Ingesson 
gjorde sig känd som en hårt arbetande mittfäl-
tare, som en viktig kugge i svenska landslaget 
som vann VM-brons i fotboll 1994. Lagkam-
raten Thomas Ravelli säger ”Så är det tyvärr, 
att oftast rycks just de snälla och underbara 
människorna ifrån oss för tidigt”. Jag tror att 
det är en vanlig upplevelse som många av oss 
har haft som Thomas Ravelli ger uttryck för.

I samband med unga människors död så 
kommer frågan ofta, var fanns Gud, varför 
svarade inte Gud på böner om helande och 
hälsa? Frågan är viktig då vi läser i söndagens 
bibelberättelse att Jesus botade alla som kom 
till honom. Jag har mött människor som vid 
sin anhöriges dödsbädd har sagt, ”Nu behöver 
jag inte tvivla längre, nu vet jag att Gud inte 
fi nns! Det är som när det var som allra mör-
kast, då svek Gud”. Tänk, jag förstår vad dem 
menar.

Men ändå så kan jag inte bortse från att det 
är någonting med Jesus som rör djupet inom 
mig, någonting som jag inte kan eller vill vara 
utan, en kärlek som bekräftar mig som den 
jag är. Paulus i bibeln är inne på något viktig 
när han säger att vare sig nöd eller ångest, död 
eller liv kan skilja oss från Guds kärlek.  För 
denna kärlek spränger gränser, som gör att 
oavsett om vi lever eller dör så tillhör vi ett 
större sammanhang som kallas himlen, där vi 
alla en gång skall mötas. Det är ett löfte vi får 
trösta oss med.

Samtidigt är jag medveten om att detta 
kan upplevas som tomma ord för den som är i 
sorg. Men i söndagens bibelberättelse så säger 
Jesus, ”Jag skall inte bryta av det knäckta strået 
eller släcka den tynande lågan”. För hur det än 
ser ut i våra liv så har Gud vänt sitt ansikte till 
oss och vill hjälpa och stödja oss genom våra 
liv. Till det ger Gud oss en hälsning som lyder, 
”Var inte rädd, jag är med dig. Ängslas inte, 
jag är din Gud. Jag ger dig styrka och hjälper 
dig, stöder och räddar dig med min hand” (Jes 
41:10).

Men hur var det nu, svek Gud när det var 
som allra mörkast? Många är det gånger då 
jag har sett anhöriga, vänner och vårdpersonal 
som har gjort sitt yttersta för den döende. 
Dem har vakat, kommit, varit där, gett värme 
och ömhet. Trots den stora sorgen har det 
varit lätt att se Gud och hans kärlek i alla 
dessa människor när de har visat sådan omsorg 
medkänsla mot den döende. Jag tror att det är 
Gud som har tänt denna kärlek i våra hjärtan. 
Så visst var Gud där när Klas Ingesson och 
alla de andra dog. Men visst, det blev inte som 
vi ville, varför det vet jag inte, men Gud svek 
inte när det var som mörkast, Gud var där.

 Per Kjellberg
Pastor i Surte Missionskyrka, en del av Equmeniakyrkan

Klas Ingesson är död!

BETRAKTELSE

I torsdags mötte ett drygt hundratal 
medlemmar upp på oktoberträffen hos 
Skepplanda Hålanda SPF. Vi underhölls av 
vår egen Glädjekör med sång och “teater”, 
allt gick i kärlekens tecken. Det var ett väl 
utfört, varierande och trevligt program. 
(Det är inga amatörer de är åtminstone 
halvproffs). 

Diverse listor cirkulerade under kaffe-
pausen, bland annat om julbordet den 27 
november. Pris 295 kr per person. Anmä-
lan kan även göras per telefon senast 23 
november (anmälan är bindande). Sedvanlig 
lottdragning avslutade träffen.

Från år 2015 byter föreningen namn. 
Nytt namn blir: SPF Seniorerna Skepplan-
da-Hålanda.

ALE. Nu har kultur- och fritidsnämnden 
utsett Ale kommuns kulturstipendiater för 
2014. Årets stipendium delas ut som belö-
ningsstipendium till två stipendiater á 10 
000 kronor vardera. 

Stewe Claeson, bosatt i Nödinge, be-
lönas för sitt långa arbete i litteraturen och 
bildningens tjänst. Som författare och över-
sättare är Claeson välkänd och uppskattad i 
stora kretsar. I höst har han varit aktuell med 
sin senaste roman ”Komma nära” som fått 
rosor för sitt starka och speciella språk.

Ett belöningsstipendium tilldelas också 
Kilanda byalag med motiveringen: ”Med 
ett stort engagemang och hjärta har Ki-
landa byalag utvecklat den kulturhistoriska 
miljön i Kilanda till en mötesplats för hela 
kommunen. Under 25 år har man genom 
Kilanda marknad gett plats för såväl lokala 
hantverkare som föreningar och lyft fram 
det moderna jordbrukets roll i en levande 
kulturbygd.”

– Väldigt roligt att fi nna stipendiater 
inom helt olika områden. Förslagen var väl 
förankrade i juryn, förklarar Ragnhild Kap-
pelmark, enhetschef kultur.

Stipendierna kommer att delas ut vid 
konserten ”A Swinging Session” med Nils 
Landgren, Viktoria Tolstoy & Bohuslän 

Big Band i Ale Kulturrum fredagen den 14 
november.

JONAS ANDERSSON

Oktoberträff hos SPF 
Skepplanda-Hålanda

Kilanda byalag premieras för sitt arbete med Kilanda marknad.

Författaren Stewe Claeson erhåller ett belö-
ningsstipendium på 10 000 kronor.
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– Stewe Claeson och Kilanda byalag premieras
Stipendiater utsedda

I samband med Seniormässan i måndags 
fi ck SPF Alebygden fl era nya medlemmar. 
Det gjorde att vi nu har passerat 700-streck-
et.

Två dagar efter hade styrelsen en studie-
dag, där vi diskuterade vad vi kan göra för 
medlemmarna och vad de kan bidra med.

En enkät skall skickas ut i dagarna som 
vi hoppas skall kunna ge svar på dessa frågor.

Exempel på olika aktiviteter. I måndags 
besökte 14 personer Skepplanda kyrka och 
hembygdsföreningens anläggningar.

På fredagen vandrade 35 medlemmar från 
Skarpe Nord till Kastellegården och fi ck 
en intressant information av Berit Ceder-
vall-Johansson.

Denna vecka vandrar vi i Fjällbo och går 
upp till Bergsjön. Detta är en favorit i repris 

och har vi vår vanliga tur kan vi njuta av en 
strålande utsikt över Göteborg. I genomsnitt 
har 32 medlemmar deltagit i vandringarna.

Programmet för Träffpunkt Backavik den 
18 november har ändrats då Calle Enelund 
har fått förhinder. Jan-Peter Eldh kommer 
istället att tala om fallolyckor i samband 
med halkan. Vi hoppas också att kunna visa 
vad som fi nns av broddar och refl exer på 
marknaden.

Den 26-28 november åker vi till Rostock 
och en av norra Tysklands största julmark-
nader. Det fi nns fortfarande biljetter kvar 
till resan liksom till Vara konserthus och 
Sanna Nielsens julkonsert.

Nästa långresa går till Portugal den 27 
april. Vi fl yger och resan varar åtta dagar.

 Lennart Mattsson

SPF Alebygden har överstigit 700 medlemmar

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Frukostcafé  
för kvinnor

Skepplanda församlingshem
Kom och ät frukost med oss  

– kostnad 40 kr/person
Kom och lyssna – på Lena Forsberg, 

som jobbar med brobygge mellan reli-
gionsgränser ”Gränsland – en resa med 

Bibelns berättelser”

Hålanda kyrka
Söndag 9 november kl 17.00

Önska fram din favoritpsalm och  
sjung den tillsammans med

Hålanda Kyrkokör
Lars-Göran Johansson – sång

Kompgrupp
Präst: Vivianne Wetterling

Lördag 8 november kl 9-11

PSALMSÅNGSKVÄLL


