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Jag lyssnar noga till allt 
vad Herren säger. Han 
lovar sitt heliga folk frid 

om de bara upphör med sin 
synd. 10. Hans frälsning är 
verkligen nära dem som ärar 
honom. Vårt land ska då 
fyllas av hans godhet. 11. Då 
kommer godhet och trofast-
het att mötas, och rättvisa 
och frid att kyssas. 12. 
Sanningen ska spira upp ur 
jorden, och rättfärdigheten 
ska le mot oss från himlen. 
13. Ja, Herrens välsignelser 
ska strömma över landet 
och ge goda skördar. 14. 
Och rättfärdigheten ska gå 
före Herren, och bana väg 
för honom. (Nya Levande 
Bibeln)

Hur står det egentligen 
till med Sverige nuförtiden? 
Kännetecknas vårt land 
av godhet och trofasthet, 
rättvisa och frid? Som jag 
ser det är svaret dessvärre 
ett otvetydigt nej - läget 
i Sverige är allvarligt och 
försämras alltmer.

Även om vi helst vill 
blunda inför obehagliga 
sanningar blir det svårare 
och svårare att förneka (även 
om många politiker gärna 
gör det) att korruption, 
oärlighet, svekfullhet och 
våld tilltar hos oss som i den 
övriga världen. Så gör också 
hot, misshandel, organiserad 
brottslighet, skjutningar och 
våldtäkter.

Dagligen sker kränkning-
ar i våra skolor och på soci-
ala medier. Arbetslösheten i 
Sverige är fortsatt hög, sjuk-
skrivningarna pga psykisk 
ohälsa ökar liksom självmor-
den och var fjärde graviditet 
avslutas viljemässigt (Sverige 
har den ojämförligt högsta 
abortstatistiken i Norden).

Missbruk av alkohol 
ökar bland äldre medan 
våra ungdomar röker ihjäl 
sig på ”lagliga” nätdroger 
som Spice etc. Övergrepp 
förekommer allt oftare på 
dagis under det att åtskilliga 
åldringar ängslas i sina hem, 
tveksamma att ens ge sig ut 
på gator och torg.

Förvisso är detta en 

mycket sorglig uppräkning 
av något av det som sker i 
vårt land och listan skulle 
tyvärr kunna göras mycket 
längre. Hotbilderna mot 
nationen ökar både utifrån 
och inifrån, Sverige präglas 
alltmer av minskande 
framtidshopp och samman-
hållning.

Men finns det då inget 
hopp? Jo, ett hopp finns, 
en möjlighet till förändring 
innan det är för sent - att vi 
vänder om till den Gud som 
erbjuder oss nåd och barm-
härtighet i frälsaren Kristus 
Jesus. Han är den som var 
och som är och som skall 
komma, honom är given all 
makt i himmel och på jord! 

  ”... och mitt folk då öd-
mjukar sig och ber till mig 
och söker mig och vänder 
om från sina ogudaktiga 
vägar, ska jag lyssna till dem 
från himlen och förlåta 
deras synder och hela deras 
land.”  2 Krönikeboken 7:14 
(Nya Levande Bibeln)

Lars Löfdahl
Filadelfiaförsamlingen i Bohus

BETRAKTELSE

Psaltaren 85:9-14

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

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Starrkärrs Församlingshem  
Söndag 7 december kl. 16.00

Pilgrimsträff

Dag Hammarskjöldsleden
Pilgrimsträff om en vandring från Abisko 

till Nikkaloukta. 
Marie Lumsden, pilgrimsledare från 

Pilgrimscentrum i Göteborg visar bilden 
och berättar om sin vandring.

Ingen föranmälan krävs.

Välkommen!

Som traditionen bjuder 
dukade SPF Skepplanda 
Hålanda upp sitt julbord 
i Skepplanda bygdegård 
i torsdags. Drygt 120 
medlemmar tog plats vid 
de vackert dukade borden 
i den julsmyckade lokalen. 
Vid scenen stod en vacker 
nyhuggen julgran klädd i 
glitter och ljus.

Efter hälsningsanförande 
av ordförande Laila Johans-
son hade Åke Larsson lottat 
i vilken turordning borden 
skulle hämta den välsmak-
ande maten. Julmaten stod 

Kock-Malin för med god 
hjälp av sina medarbetare.

 Underhållningen stod 
Verna Pettersson och Lal-
la Jonasson för till tonerna 
från Thorsten Johanssons 
dragspel.

Det var ett verkligt trev-
ligt framförande av en trio 
som på grund av sjukdom 
fått rycka in med kort varsel. 
Nästa år kommer nog årets 
lucia få många röster...

Vi ses igen den 11 decem-
ber då Ale Lucia gästar oss.

 Olle Magnusson

Julbord i Skepplanda bygdegård

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

NÖDINGE FÖRSAMLING
 

JULKONSERT
Onsdag 10 dec kl 19 i Surte kyrka 
Kören Vokalerna under ledning av 

Johanna Werder. Åke Andreasson.

JULFEST MED LUCIATÅG
Torsdag 11 dec kl 17 Nödinge kyrka 
Luciatåg med barnkörerna Rookies, 

Singing kids, Popkören, Young voices, 

Singing Angels och förskolan Noas Ark. 

Reine Bäck. Därefter fortsätter festen i 

församlingshemmet med fika och glad 

gemenskap.

LUCIATÅG OCH 
Gudstjänst för stora och små med luciatåg och musikalen ”Men just den natten” av 

Thomas Öberg. Henny Forsberg, förskolan Paradiset, barnkörerna Peacedrums och 

Fortsättningskören under ledning av Ida Andersson samt Lowe Pettersson, piano.

JULKONSERT  
Måndag 8 dec kl 18 i Nödinge kyrka
Sångelever under ledning av 

Johanna Werder. Henny Forsberg.

ONSDAGSTRÄFF
Onsdag 10 dec kl 13-15  
i Nödinge församlingshem 

”Viskar en bön” – stämningsfull musik 

inför julhelgen. Karin Nilsson, piano 

och sång, Ing-Marie Juliusson, flöjt och 

sång. Fika och trevlig gemenskap. Alla är 

välkomna!

Lödösetraktens hem-
bygdsförening hade sitt 
årliga höstsamkväm den 21 
november i Tunge bygde-
gård. Ett 50-tal åhörare 
hade samlats för att höra 
”Mjölnaren i Tun”, Tom-
my Johansson från Tun 
nära Såtenäs berätta om sin 
kvarn.

Kvarnen i Tun är en elk-
varn som och byggdes 1914 
när bygden fick elström, det 
vill säga för 100 år sedan. 
Tidigare var kvarnar drivna 
av vind eller vatten, men 
med en kvarn som gick med 
elektricitet var man inte 
beroende av väder eller vind 

för att mala. 
Tommy 
tog över 
kvarnen 
1980 och är 
den tredje 
ägaren i 
kvarnens 
historia. Det 
är en av få 
landsbygd-
skvarnar 
som fortfa-
rande är i 

aktiv drift. 
Tommy visade en film om 

kvarnen och berättade också 
om hur mjölnararbetet gick 
till förr och nu. Fortfarande 
är det mycket av arbetet som 
sker manuellt i hans kvarn, 
inte minst själva paketering-
en av mjölet. Spannmålet 
köps in från närliggande 
gårdar och mjölet levereras 
till butiker i närområdet. 
Det är alltså verkligen 
”närproducerat”. Det fanns 
också påsar med mjöl till 
försäljning, vilka hade en 
strykande åtgång.

Hillevi Petersson som 
tidigare varit lärare i Tunge 
och Göta visade planscher 
sammanställda av en skol-
klass för några år sedan. De 
hade fått var sitt gammalt 
kort med ett motiv från 
bygden och hade själva tagit 
nya kort på samma platser 
och också forskat i histori-
en om platserna, vem som 
hade bott där mm. De hade 
beskrivit både torpställen, 
”slott”, affärer, fabriker och 
mycket annat.

Claes-Göran Wikström

Höstsamkväm i Tunge bygdegård

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Ett stort tack  
till Er alla som på olika sätt 

bidrog till den stora gåvan på 
54.100 kr vid vår försäljning

Skepplanda Kyrkliga Syförening
Outtagna vinster:  

Grön lott serie G 84
Blåprickig lott serie J 78

Kontakta Anita 33 61 59 senast 
den 23 dec 2014

Luciafirande  
i Lödöse

S:t Peders församlingshem
Onsdag 10 december kl 18.00

Luciatåg av Änglakören
Kaffeservering

Julfest  
i Skepplanda församlingshem 
Onsdag 10 december kl 18.30

Vi börjar med mässa, därefter äter 
vi julgröt och umgås.

Kvällen är slut senast 21.30.
Ingen anmälan.

VÄLKOMNA!


