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Torsdag 4 december kl 18.00 i Älvängens kyrka, kapellvägen 4

ÖPPET MÖTE!

Styrgruppen informerar om arbetet så 
här långt.

Välkommen till

KYRKORÅDETS SAMMANTRÄDE

ÄLVÄNGENS NYA KYRKA

På dagordningen bl.a:

Information om

0303-444 000Kyrka för Fairtrade

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

Nols kyrka 
Tisdag 2 december 
kl. 18.30–21.00

Välkommen till

Älvängens blå kyrka 
Onsdag 3 december kl. 13.00–15.00

Grötfest

Gudsjänster 1:a advent

Julpysselkväll

Pysselkväll för alla åldrar.
Kostnad för fika och pyssel 50 kr.

Församlingens syförening bjuder till

Vi börjar med en andakt i kyrkan och 
därefter serveras god gröt tillsam-

mans med trevlig  
underhållning. 

Nols kyrkas traditionella

Tisdag 16 december 
kl 18.00–21.00

Gemenskap, julmat, godis, musik,  
underhållning, andakt m.m.

Julbord

Du betalar 50:- när du kommer.
Anmälan senast 9 december till 

0303-444 000

Älvängens kyrka 
11.00 Familjemässa

Kilanda kyrka
18.00 Musikgudstjänst

Nols kyrka
11.00 Mässa

Starrkärrs kyrka
11.00 Mässa

Hoppet är det sista som överger 
människan heter det. Och hur ofta 
säger vi inte ”Det får vi göra en 

annan dag” eller” En annan dag så skulle 
vi kunna…”  Dessa ord är nära släkt med  
”Nå´n gång så måste vi…” osv.  Ord och 
tankar som handlar om vardagshopp, hoppet 
om att det kommer fler tillfällen, nya dagar. 
Alf Pröysen skrev en gång: Du ska få en 
dag imorgon, som ren o öppen står, med 
blanka ark o nya kritor till Det är ett sätt att 
formulera vardagshoppet.  Hoppet om en 
dag då livet kommer att ha rätat upp sig till 
det bättre.

Men livet kan förändras så vi bli berövade 
detta hopp. Utan möjligheten att kunna för-
verkliga det jag vill o tror på, så blir jag de-
sillusionerad och till sist uppgiven, likgiltig. 

Det är detta som händer när sorgen kommer 
eller skilsmässan, det är det som drabbar den 
arbetslöse, långtidssjukskrivne, hemlöse och 
som blir roten till ett missbruk.

Utan ”var dags-hopp” så stannar livet upp 
och blir stående på tomgång.  Möjligheten 
av En annan dag… ,förbyts mot  Det är 
ingen idé, det finns inget att hoppas på!

Adventstidens budskap är: Det är alltid 
idé att hoppas!

Det finns alltid möjlighet att söka nya 
vägar - för Gud vill för varje dag ge oss 
kraft, liv och framtid. Det är det, det handlar 
om i Matteus-evangeliet då folket hyllar 
Jesus när han rider i i Jerusalem!  Gud tän-
ker gott för oss människor, tänker framtid 
och hopp. Han visar på nya möjligheter och 
öppnar nya dörrar.  Genom hela Gamla 

Testamentet gör Gud detta tydligt - att Han 
står för sitt förbund och att Han ska komma 
till människans upprättelse.  Messiaslöftet! 
Det är detta Jesus kommer med - till folket 
då, till oss och till dig idag! Löftet om att 
levande Gud bereder liv och upprättelse. 
Hosianna Davids Son! Välsignad är han som 
kommer i Herrens namn!

Jesus kommer med budskapet om att Gud 
inte glömt sin människa, budskapet om att 
det ryms nya utgångspunkter för dig, i ge-
menskapen med Honom. Möjligheter större 
än någon människa kan förstå. Löftet om 
befrielse och en ny framtid genom honom 
som kommer i Herrens namn!

Jag tror att det finns ett kärlekens ljus i 
Guds ögon när han ser på oss människor.  
Han sände sin Son till världen – för att 
vi ska få leva i friheten av att våga tro på 
framtiden, tro på ett ”Nådens år” och en 
dag då livet kommer att ha rätat upp sig till 
det bättre!  

I hoppet om att livet trots allt är gott och 
att det finns en Gud som borgar för detta 
goda, ligger källan till människovärde och 
medmänsklighet. Och därför också anled-
ningen till att vi alltid har att kämpa för en 
bättre tillvaro för den som har det svårt. 

Här finns möjligheten att förlika sig med 
sig själv och så kunna se på sin nästa med 
varma ögon. Där – i den varma blicken -  
föds gemenskapen som bär ett hopp om en 
kommande dag då nytt kan ske. Kanske är 
den varma blicken, ljuset och värmen i din 
varma blick, den största tillgången för vår 
värld o vårt samhälle idag!

Det är det ljuset som tänds – än en gång – 
i advent: Hoppets och kärlekens ljus!

Leif Jöngren
Equmeniakyrkan Älvängen

BETRAKTELSE

Matt 21:1-9
”Advent - Hoppet om en dag då livet kommer att ha rätat upp sig till det bättre”

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Hålanda kyrkliga syförening har

FÖRSÄLJNING

Lördag 29 november kl 13.00

i Hålanda bygdegård

Auktion med brynost, hembakat 
bröd, handarbeten mm.
Lotterier, tombola och  

kaffeservering.

Vi tar tacksamt emot gåvor.

Välkomna!

Varmt Tack
 till er alla som var med vid Ale-
Skövde kyrkliga syföreningens 

basar lördagen den 15 nov
som inbringade, 20.459 kr

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

NÖDINGE FÖRSAMLING
Söndag 30 november  
kl 11 i Surte kyrka
Adventsgudstjänst, Gunnar Kampe, 
kör, trumpet. Susanna Myrberg, 
piano och orgel. Kyrkfika. 

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

 

Söndag 30 november 
kl 11 i Nödinge kyrka
Adventsgudstjänst, Åke Andre-
asson, kören Blue n’ Joy, barn-
körer, trumpet, kyrkfika.

FIRA FÖRSTA ADVENT I KYRKAN

Mats Sandberg
Begravningar

”Måste en vacker 
begravning vara dyr?”
Vi gör alltid varje begravning till ett värdigt och vackert minne 
med de förutsättningar som fi nns. Välkommen till oss med frågor 
eller om du vill planera ditt eget Livsarkiv eller testamente.
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