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Starrkärr-Kilanda församling

Musikgudstjänst
Starrkärrs kyrka

18 januari kl. 18.00
Kammarkören VocAle, under ledning av Sabina 

Nilsson, sjunger sånger med pilgrimstema 
samtidigt som bilder från församlingens många 

pilgrimsvandringar visas. 

Pilgrimens lovsång

Vi behöver så mycket 
för att leva goda liv. 
Vi behöver mat, klä-

der, någonstans att bo och 
pengar att betala alla räk-
ningar med. Men det räcker 
inte, för vi behöver goda 
relationer och kärlek och 
inte minst en mening med 
livet. Men livet är inte alltid 
så enkelt att leva, det är 
många pusselbitar som skall 
falla på plats. Alltid tycks 
det vara något som skaver 
inom oss, något som gör 
att livet haltar. Varför skall 
det vara så svårt att leva är 
en fråga som många ställer 
sig. Även i ljusa stunder när 
livet känns gott att leva så 
kan plötsligt mörkret tränga 
sig på. För tio år sedan 
drabbades många människor 
hårt av tsunamin nere i Syd-

ostasien som ett av många 
hemska exempel på när livet 
går sönder. Vad gör vi då? 
Ja tänk om det fanns några 
enkla svar att ta till. Men det 
finns det dessvärre inte. 

På TV kan vi se på 
programmet Postkodmiljo-
nären, ett program där det 
handlar om att vinna pengar 
genom att svara rätt på 
frågor. Efter hand blir frå-
gorna svårare och man kan 
få problem med svaren, men 
då kan man ta till en livlina 
genom att ringa någon som 
kan hjälpa en att svara rätt. 
Jag tror att vi alla behöver 
en livlina att ta till, en livlina 
som alltid finns där som kan 
hjälpa dig och mig att hålla 
ut i tider av motgång och 
besvär.

I söndagens text (Joh 

2:1-11) så möter vi Jesus på 
ett bröllop. Det är fest och 
glädje som sig bör. Men så 
inträffar det som inte får 
hända, jag vi talar inte om 
dödsfall förvisso, men ändå 
en stor missräkning, vinet 
tar slut. Tänk själva om på 
självaste nobelfesten så finns 
det inte mat och vin för alla. 
Det skulle vara pinsamt för 
nobelkommittén och för 
Sverige vill jag tro, för man 
vill ju att alla skall känna 
sig välkomna.  På bröllopet 
Jesus var på så hände det 
oerhörda att Jesus förvand-
lade vatten till vin, och 
katastrofen kunde avvärjas 
och festen kunde fortsätta.

Men det är inte alltid så 
vi upplever våra liv att Jesus 
träder in på arenan och bild-
ligt talat förvandlar vatten 

till vin och löser alla våra 
bekymmer och problem. 
Men jag vill ändå tro att det 
finns något viktig att lära 
sig av denna berättelse. För 
det som gjorde skillnad på 
denna bröllopsfest det var 
att Jesus var med. För Jesus 
blev livlinan för att bröllops-
festen skulle kunna fortsätta. 
På samma sätt är det i våra 
liv att Jesus finns med och 
är och vill vara din och min 
livlina, och ge oss stöd, tröst 
och hjälp, så våra liv kan 
fortsätta. Men Jesus är mer 
än en livlina, han är den som 
ger oss det som vårt hjärta 
innerst inne längtar efter, 
en mening som gör att livet 
håller ihop.

 
Per Kjellberg 

Pastor i Surte Missionskyrka

Vi behöver en livlina!
BETRAKTELSE

Siv Jonsson, Ryd har avlidit. 
Född 1932 och efterlämnar 
dottern Pia med familj samt 
broder som närmast sörjande.

Arne Lind, Skepplanda har 
avlidit. Född 1930 och efter-
lämnar makan Birgit samt 
sönerna Anders med familj, 
Magnus och Jerker som när-
mast sörjande.

Brita Larsson, Nol och Ala-
fors har avlidit. Född 1922 och 
efterlämnar sonen Stig med 
familj som närmast sörjande.

Anna Gustafsson, Skår har 
avlidit. Född 1922 och efter-
lämnar Lisbeth, Olof och 
Gertrud, Thore och Eva samt 
syskonbarnbarn som närmast 
sörjande.

Elly Jareflo, Skepplanda har 
avlidit. Född 1928 och efter-
lämnar barnen Nils och Renée 
med familjer som närmast 
sörjande.

Inger Eliason, Gråbo och 
Älvängen har avlidit. Född 
1943 och efterlämnar maken 
Björn samt döttrar med familjer 
som närmast sörjande.

DÖDSFALL

TACK

Varmt tack till Er alla som
på olika sätt hedrat

Roland Karlssons
minne och stöttat mig.

Allt är gott!

M A R G I T

Till Er alla som på olika
sätt hedrade minnet av

vår Kära

Gladys
Holmberg

vid hennes bortgång, för
blommor, minnesgåvor

och för Er närvaro i
kapellet vill vi framföra

vårt varma tack.

CONNY, SILVANA
med familjer

DÖDA

BJUD NÅGON  

DU INTE KÄNNER 

PÅ LUNCH!

SMSa LUNCH till 72 950 

så ger du 50 kronor i kampen 

mot hungern i världen.
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