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Folkmusikgudstjänst
”Det är något bortom bergen”. Dan Andersson i ord och ton,  
Klövedals spelmansgille, Gunnar Kampe, Åke Andreasson.  
Kyrkfika. Gemensam gudstjänst för Nödinge/Surte. Välkommen!
SÖN 1 FEB KL 11 I SURTE KYRKA

www.mittiale.se - 0303-444 000

Starrkärr-Kilanda församling

Med Birgitta i  
Det heliga landet

Luca Cesarini präst, föreläsare och reseledare 
berättar om en reseskildring som beskriver 
den dramatiska pilgrimsfärden som heliga 

Birgitta genomförde från Rom till Jerusalem.

Välkommen till pilgrimsträff!

Starrkärrs församlingshem
Söndag 1 februari kl 16.00

När jag var liten 
hände det att mina 
bröder och jag 

fick dela på något, t ex en 
chokladkaka. Så viktigt det 
var för oss att vi fick exakt 
lika mycket! Vi mätte och 
fixade för att det skulle bli 
helt rättvist. Med andra sa-
ker var det svårare att mäta 
rättvisan. Om man är tre år 
äldre än sin bror, hur myck-
et senare kan man då få vara 
uppe på kvällen i rättvisans 
namn? Vad är rättvist när 
man är tre olika gamla, olika 
stora barn: att få exakt lika 
mycket av något, eller att få 
olika mycket, avpassat efter 
ålder och storlek? Och sen 
fanns det ju det som var rent 
omöjligt att få rättvist. När 
både mamma och pappa var 
hemma kunde vi, så länge vi 
var två syskon, sitta i var sin 
förälders knä – men sen när 
lillebror kom var det ibland 
lite trångt om knäplatserna, 
och det blev en del knuffar 

för att få bort varandra. Vad 
är rättvisa när det kommer 
till kramar, tröst och kärlek? 

I evangelietexten på sön-
dag verkar Gud vara väldigt 
orättvis. Jesus berättar om 
hur Gud är som en chef för 
ett företag som behöver 
ett gäng anställda under en 
dag. Han kommer överens 
med dem om att de ska få 
en dagslön efter dagen, 
och de sätter igång med 
arbetet. Men så behövs det 
fler, så längre fram på dagen 
anställer han några till. Och 
mot slutet av dagen, när 
det bara är en timme kvar 
att jobba, anställer han ett 
par till. Sen delas lönen ut, 
och de som bara jobbade en 
timma fick den där dagslö-
nen. De som hade jobbat 
hela dagen gnuggade säkert 
händerna – härligt att de 
där korttidsarbetarna fick så 
mycket pengar, då måste ju 
de själva få mycket mer, så 
många timmar som de job-

bat! Och så besvikna de blev 
när de fick samma dagslön. 
Så orättvist! Chefen försökte 
förklara: de fick ju precis det 
som de hade blivit lovade. 
Om han nu ville ge alla 
maxbeloppet, så behövde väl 
inte de tjura? 

Det är lätt att tänka precis 
som arbetarna. Nog borde 
den som jobbat och slitit, 
varit snäll och hederlig och 
allmänt vettig få någon sorts 
belöning för det? Den som 
inte gjort det borde alltså 
inte få det. Vi vill nog rätt 
gärna att det ska finnas 
någon sorts rättvisans logik 
också när det gäller livet 
och kärleken, åtminstone så 
länge det gäller belöningar 
för det goda som vi och 
andra gör.

Men Gud tycks inte bry 
sig ett dugg om att försöka 
fördela kärleken enligt vårt 
sätt att tänka kring rättvisa. 
Gud ger inte den som är 
extra god extra mycket kär-

Rättvist och orättvist
BETRAKTELSE JORDFÄSTNINGAR

Siv Jonsson. I Kilanda kyrka 
hölls onsdagen 21 januari 
begravningsgudstjänst för Siv 
Jonsson, Ryd. Officiant var pas-
torsadjunkt Catarina Holmgren 
Martinsson.

Anna Gustafsson. I Skepp-
landa kyrka hölls onsdagen 21 
januari begravningsgudstjänst 
för Anna Gustafsson, Skår. 
Officiant var komminister 
Mika Auvinen.

Arne Lind. I Skepplanda 
kyrka hölls fredagen 23 januari 
begravningsgudstjänst för Arne 
Lind, Skepplanda. Officiant var 
Lars Ingvarsson.

DÖDSFALL

Hans-Olof Hansson, 
Nödinge har avlidit. Född 1928 
och efterlämnar makan Elvy 
samt barn med familjer som 
närmast sörjande.

Karin Pettersson, Surte har 
avlidit. Född 1912 och efter-
lämnar dottern Inger som när-
mast sörjande.

Erkki Halonen, Surte har avli-
dit. Född 1934 och efterlämnar 
makan Lahja samt barn med 
familjer som närmast sörjande.

Gunnel Larsson, Skår Övre 
har avlidit. Född 1941 och 
efterlämnar maken Åke samt 
syskon med familjer som när-
mast sörjande. 

Marianne Svensson, Torpa, 
Hålanda har avlidit. Född 
1932 och efterlämnar barnen 
Britt-Marie, Inger, Berit, 
Bengt, Lisbeth, Kerstin och 
Monica med familjer samt 
brodern Stig som närmast 
sörjande.

Känner du till  
Cancerhjälpen?

www.cancerhjalpen.se

Tillsammans kan vi hjälpa!
BOHUS. Fria Tyglar kommer till Ale.

Det sker i samband uppmärksam-
hetsveckan kring hjärtat – ”Med 
hjärtat i Ale”.

Tisdagen den 17 februari intar 
musikgruppen scenen i Bohus servi-
cehus.

Fria Tyglar består av en trio med någorlunda 
mogna män som musicerar och underhåller 
med visor, blues och ballader till gitarr, uk-

ke-banjo och luta.
För Fria Tyglar är musik lika med glädje 

och de är mycket noga med att välja låtar 
som berör sin publik. Bland favoriterna finns 
Cornelis Vreeswijk, Evert Taube och Ola 
Magnell.

Det finns begränsat antal platser till fram-
trädandet i Bohus. Förköpsbiljetter säljs från 
och med idag (läs tisdag) på Ale bibliotek och 
kafeterian i Bohus servicehus.

– I biljettpriset ingår fika som serveras en 
halvtimme innan konserten tar sin början, 
förklarar kultursamordnare Sofie Pheiffer 
Rittfeldt.                        JONAS ANDERSSON

Musikgrup-
pen Fria Tyglar 
spelar visor och 
kärlekssånger i 
Bohus service-
hus tisdagen den 
17 februari.

Visor i Bohus servicehus

lek, och inte heller den som 
gör onda saker avdrag på 
kärlekspotten. Gud ger alla 
maxbeloppet – alla får oänd-
ligt med kärlek. Så orättvist, 
eller? Eller så skönt, när 
jag tänker närmare efter, 
att Gud verkar vara som 
en ganska vanlig förälder, 
till och med ett snäpp mer 
kärleksfull. Varje enskild 
människa är älskad, vad man 
än har gjort eller hur man 
än har levt. Det betyder 
inte att Gud struntar i när 
vi hanterar någon fel eller 
ställer till det på olika sätt, 
men kärleken finns där hela 
tiden. Liksom möjligheten 
att ångra oss och att starta 
om. I Guds knä finns alltid 
plats, för mig och alla andra. 
Det är Guds rättvisa!

Catarina Holmgren Martinsson
Pastorsadjunkt

Starrkärr-Kilanda församling

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Välkomna!

HÅLANDA KYRKA
SÖNDAG 1 FEBRUARI KL 17.00

Ett blandat program med
Blåsorkestern Larmet


