
VECKA 50         NUMMER 46|28

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Julfest!

Välkommen!

Starrkärrs församlingshem
Onsdag 17 december kl. 10–13

Vi äter en enkel jullunch, 
leker lekar, tävlar i julquize 

och mycket mer.

Öppet hus!

Ingen anmälan krävs.
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Starrkärr-Kilanda församling
Alafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-Älvängen

Julsångsgudstjänst

Välkommen!

Tillsammans med kammarkören 
VOCALE och damkören  

VOX FEMINALE
samt instrumentalister och  

solister sjunger vi julens  
psalmer och sånger under ledning 

av Sabina Nilsson.

Starrkärrs kyrka
14 december kl. 18.00
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Starrkärr-Kilanda församling
Alafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-Älvängen

Julspel

Välkommen!

Fri entré!

Efteråt bjuds alla på glögg och 
pepparkakor. 

Starrkärrs kyrka
Torsdag 11 december

 kl. 18.30

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

NÖDINGE FÖRSAMLING

Kulturskolan underhåller. Fika och trevlig gemenskap. Alla är välkomna!

 

Gudstjänst för stora och små med luciatåg och musikalen ”Men just 

den natten” av Thomas Öberg. Förskolan Paradiset, barnkörerna  

Peacedrums och Fortsättningskören under ledning av Ida Andersson 

samt Lowe Pettersson, piano. Komminister Henny Forsberg hälsas 

välkommen. Tredje advent.

Det var verkligen ”full-
knökat” i matsalen Bohus 
Servicehus fredagen den 28 
november när vi firade vårt 
70-årsjubileum. Vackert 
dukade bord och god mat 
och hög stämning.

Ordföranden Wivi-An-
ne Radesjö öppnade med 
en kort historik om vår 
PRO-förening och hälsade 
alla hjärtligt välkomna. Spe-
ciellt inbjudna hedersgäster, 
våra systerföreningar PRO 
Ale Norra och PRO Nö-
dinge uppvaktade oss med 
tal och gåvor genom Hans 
Hellman, Kent Carlsson 
och Harry Fischer. Alla tre 
tackade för fint samarbete 

mellan föreningarna i Ale 
som ökat speciellt de senaste 
åren.

Vi har verkat sedan 
1930-1940-talet och sprung-
na från gammalt brukssam-
hälle. Det fanns och finns 
fortfarande behov av starka 
pensionärsorganisationer 
som kan påverka i politiken 
och strida för pensionä-
rernas sak. Vår nyligen 
bortgångne Rolf Johan-
nesson såg till att vi fick 
Västtrafikkortet. Bara ett 
exempel av vår påverkan.

Wivi-Anne tackade, rörd 
för alla fina ord och gåvor, 
och hoppades att samarbe-
tet fortsätter i samma goda 

anda.
Efter god spis och glädje 

högt i taket spelade Rolettes 
upp till dans och festen fort-
satte. Än kan vi svänga våra 
lurviga i kända gamla låtar 
vilket syntes på dansgolvet.

En minnesvärd och 
trevlig 70-årsfest och nu 
spurtar vi vidare mot nya 
arbetsuppgifter att förbättra 
pensionärernas situation i 
Ale kommun. Vi vilar inte 
på lagrarna.  Vi lovar att vi 
kommer att höras även i det 
fortsatta arbetet!

Gunilla Carlson
Sekreterare

Fullt hus på PRO Surte-Bohus 70-årsfest

Har du förlorat något 
som var oersättligt? 
Ett smycke som gått i 

arv inom släkten? En vänskap 
som du trodde var oupplöslig? 
Din hälsa?

I en av helgens texter möter 
vi Johannes döparen när han 
förlorat sin frihet på grund 
av att han kritiserat landets 
härskare. Snart kommer han 
förlora sitt liv. Men det som 
bränner inom honom är inte 
frågan om den förlorade fri-
heten eller ens livet i sig. Det 
han oroar sig över är om han 
fått chansen att betyda det han 
skulle. Han föddes för att utfö-
ra ett uppdrag, och nu undrar 
han om det är utfört?

Somligt tyder på det. Ifrån 
sitt fängelse hör han talas om 
Jesus från Nasaret, och nu 
skickar han via ombud frågan: 
”Är du den som skall komma, 
eller skall vi vänta på någon 
annan?” Vi känner att det finns 
en vånda i frågan. Kommer Jo-
hannes få dö med vissheten att 
hans uppdrag är slutfört?

Jesus svarar med ett rung-
ande ja! Det finns inte ett uns 
av tveksamhet över svarets 
innebörd. ”Gå och berätta för 
Johannes vad ni hör och ser: 
att blinda ser och lama går, 
spetälska blir rena och döva 
hör, döda står upp och fattiga 
får ett glädjebud. Salig är 
den som inte kommer på fall 
för min skull.” Svaret syftar 
på de messianska profetior-
na i Skriften. Guds rike har 
kommit med Jesus. Han är den 
kung som rycker människor 

ur ondskans våld. Han är 
den som krossar det onda i 
alla dess former. Han befriar, 
helar, upprättar och ger hopp. 
Människors liv förvandlas och 
världens öde förändras.

Någonstans på vägen tycks 
det mig som att Jesu efterfölja-
re förlorat tron på denna kraft. 
Vi behöver be vår omgivning 
om förlåtelse för att vi visat 
upp ett urvattnat budskap. 
Jesus kom inte för att skänka 
stämning, högtidlighet, trivsel 
eller ens bara inre frid. Inre 
frid är viktigt, och något Jesus 
vill ge, men Han kom också 
för att vända världen upp och 
rätt, han kom för att upprätta, 
hela och befria hela människ-
an, i alla hennes relationer. 
Han möjliggjorde detta genom 
sin avgörande seger med sin 
död och uppståndelse.

Riket är ännu inte här i sin 
fullhet. Vi väntar på Jesu åter-
komst och den slutliga segern. 
Till dess har vi fått en första 
gåva, Guds Ande. Genom den 
kan vi här och nu smaka på det 
rike som kommer. Att bana 
väg för Herren i vår tid att låta 
sig fyllas av Andens kraft och 
göra bruk av Andens gåvor. 
Det är att uppmuntra de mod-
stulna, gråta med dem som 
gråter, bota de sjuka, dela sitt 
bröd med dem som hungrar, 
slösa kärlek på de otacksam-
ma och att frimodigt berätta 
om Kungen – som kom, dog, 
uppstod, skänkte oss Anden 
och som kommer åter!

Lars Gunther
Guntorps missionsförsamling

BETRAKTELSE

Bana väg för Herren

Honnörsbordet vid PRO Surte-Bohus 70-årsjubileum. Närmast kameran Hans Hellman och Wi-
vi-Anne Radesjö

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

JULSÅNGER 
I FÖRSAMLINGSHEMMET

Söndag 14 december kl 18.00

Vi sjunger in julen tillsammans!

Luciatåg, Skepplanda kyrkokör

Jan Lignell, Mika Auvinen

Kaffeservering

VÄLKOMNA!

Ett stort TACK
 till er alla som på olika sätt

bidrog till den stora gåvan på 

29.050 kr vid vår försäljning.

Hålanda Kyrkliga Syförening

Ring Hörsellinjen 
0771-888000.

www.horsellinjen.se

Tycker du 
att din chef 
är otydlig?

Hörselskadades Riksförbund

Vår älskade Pappa 
och Farfar

Lars-Helge
Johansson

* 7 december 1941

saknar vi för alltid.

Bohus 3 december 2014

JALLE och GIGGI
Kim

Lucas och Linda
JACK

Ragnhild

Vila i Frid

Begravningsakten äger
rum fredagen 

12 december kl 11.00 
i Surte gravkapell. 

Efter akten inbjudes till
minnesstund i

Församlingshemmet. 
Svar om deltagande till

Begravningstjänst 
tel 0303-144 77 senast

onsdagen 10 december.

DÖDA


