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Tycker du om 
 att vandra?

Frågor? Kontakta  
ingela.e.fransson@svenskakyrkan.se, 

0303-444031

Välkommen till  
Starrkärrs församlingshem  
söndag 8 februari kl 16.00

Vill du vara med och fundera  
över hur vi kan utveckla  

församlingens pilgrimsvandringar?

T E M A K V Ä L L

DOPJAVISST!

NÄR? VAR? HUR?
MEN...

Vi tar upp många frågor om dopet 
Barndop eller vuxendop? Troendedop och 
Andedop? Kan kyrkan vägra döpa?  
Och mycket annat…

Vi får besök av Lars Gunther, pastor i 
Guntorps missionsförsamling.

Välkommen!

Tisdag 10 februari kl 18.30 Nols kyrka

Onsdagsträff  ”Våren i närbild” – Ingmar Skogar visar bilder.  
Fika och trevlig gemenskap. Alla är välkomna!
ONSDAG 11 FEB KL 14 I SURTE FÖRSAMLINGSHEM

NÖDINGE FÖRSAMLING
www.svenskakyrkan.se/nodinge • 031-9800 12

SÖNDAG 8 FEBRUARI KL 11 I NÖDINGE KYRKA 
Förskolebarn. Barnkörerna The Rookies, Singing kids, Popkören  
och Young voices. Reine Bäck, präst. Kyrkfika. Kyndelsmässodagen.

SÖNDAG 8 FEBRUARI KL 17 I SURTE KYRKA 
Förskolebarn, barnkörerna Peacedrums och Fortsättningskören.  
Reine Bäck, präst. Kyrkfika. Kyndelsmässodagen.

Ljuset - gudstjänst för stora och små

Som människa söker jag 
hela tiden få ihop alla 
mina intryck och tankar 

till en helhet. Tillvaron 
måste bli förståelig för att 
jag ska fungera, ha kraft och 
kunna känna glädje i livet. 
Jag längtar efter en inre ro 
som ger både handlings-
kraft och vila, riktning och 
vägledning i alla de priori-
teringar som jag dagligen 
tvingas göra.

I Lukas andra kapitel mö-
ter vi en person som verkar 
ha den friden i sitt liv – Sy-
meon. Han har levt ett liv 
nära Herren och fått veta att 

han inte ska dö förrän Mes-
sias, den utvalde, har kom-
mit. Hur länge Symeon har 
levt med den kunskapen får 
vi inte reda på, men att den 
varit en drivkraft för honom 
förstår vi. Så går han till 
templet den där dagen då Jo-
sef och Maria ska bära fram 
Jesus såsom Mose lag bjöd 
och där får Symeon hålla 
Guds löfte i sina händer! Det 
sker något stort i det ögon-
blicket!    

Symeon får sitt hopp 
uppfyllt -  Gud håller sina 
löften! Hans väntan har inte 
varit förgäves och en djup 

tillfredsstäl-
lelse verkar 
falla över 

honom: ”...nu låter du din 
tjänare gå hem, i frid, som 
du har lovat!”  I den stunden 
är Symeons livsuppgift och 
mål uppfyllt, han får bekräf-
ta för Maria att hennes son 
är Guds utvalde, att mycket 
kommer att ske med och 
omkring Jesus och att Guds 
räddning är kommen genom 
detta barn. 

Man anar att det hos 
Symeon funnits både 
förvissning och tvivel, det 
står att Anden låtit honom 
veta att Messias är på väg 
och vi drar lätt slutsatsen att 
detta inte vållat Symeon det 
minsta tvivel.  Men vi vet 
alla att dagarna kan se olika 
ut, det som var en själv-

klarhet igår kan vara nog så 
tvivelsamt idag. Vad sa de 
andra i templet till honom 
när dagarna gick och ingen 
Messias var att ana? Vad 
hade han för belägg att det 
han trott sig förstå var sant? 
Och så vidare…

Symeon satte sin tillit till 
Gud och trodde. Hans liv 
och tillvaro fick en för-
ståelig helhet tillsammans 
med Herren.  Därför valde 
Symeon att vila i att det han 
fått veta var sant. Och så fick 
han en inre ro att vänta och 
leva utifrån vad som komma 
skulle, där han själv skulle 
vara en del i det tysta. Han 
fick ett liv med mening och 
mål!

Där finns en hälsning 
till oss alla i de ögonvitt-
nesskildringar som de fyra 
evangelierna är, att också 
våra liv är en del av en större 

helhet. Att också du och jag 
är Guds händer och fötter i 
världen och bärare av viss-
heten att Guds verk pågår. 
Våra liv tillsammans med 
Jesus ger mål och mening i 
denna visshet, detta hopp att 
Gud inte övergett världen! 
Att vi har att stå upp för de 
svaga och ständigt söka de 
bästa uttrycken för Guds 
kärlek i vår värld.

Det är mycket som vi inte 
förstår om vem och hurdan 
Gud är! Söndagens tema är 
”Uppenbarelsens ljus” och 
allt som oftast så önskar åt-
minstone jag att Gud skulle 
kasta lite mer ljus över livets 
mysterier och bekymmer. 
Men det förunderliga är 
att det också dyker upp en 
pusselbit här och en bit där 
som ger lite mer insikt, som 
stärker vissheten och hoppet 
lite till!  Ett problem för oss 

är ju att vi inte kan se Gud – 
trots att vi kan leva tillsam-
mans med honom och prata 
med honom. En konfirmand 
skrev i en utvärdering en 
gång: ”Gud visade sig inte 
– men han bevisade sig!”  
Det tål att fundera på. Sy-
meon fick hålla i Jesus och 
berätta om det. För att han 
gjorde så, så har vi chans att 
leva i samma tro och hopp 
som han gjorde! För Gud 
bevisade sig!

Leif Jöngren
Pastor i Equmeniakyrkan Älvängen

Hoppet ger livsinriktningen!
Kyndelsmässodagen / Luk 2:22-40

Gravrätter som kan komma att återtas
Efter inventering och skyltning av gravarna under minst 
5 år, visar det sig att många gravar saknar gravrättsin-
nehavare och många är vanvårdade. 

Vi söker därför gravrättsinnehavare för följande gravar:

Starrkärr

2-0075 Thorsson 
2-0247 Johannesson 
2-0320 Toresson 
2-0330 Kristensson  
2-0346 Karlsson  
2-0393 Verner  
2-0394 Vik

3-0010 Johansson 
3-0042 Olsson 
3-0056 Edvardsson 
3-0080 Johansson/ 
Johannesson 
3-0157 Lindberg

Kilanda 

B-0030 Jonsson 
C-0010 Andersson 
C-0015 Alexandersson 
C-0022 Johansson

Kyrkogårdschef

Tony Karlsson, 0303-444 005,  
tony.karlsson@svenskakyrkan.se

Starrkärr Kilanda
Hembygdsförening

ÅRSMÖTE
Söndag 1 mars kl 14.00

i Starrkärrs Församlingshem

Årsmötesförhandlingar
Kaffe

Gösta Mårdborg visar bilder 
och berättar

Alla hälsas 
välkomna

- Styrelsen

BETRAKTELSE

Ett tjugofemtal kom 
till årets första träff på 
Backavik. Sven Petters-
son informerade om 
aktuellt inom politiken. 
Han bad vidare om 
frågor att ta upp vid 
ortsutvecklingsmötet 
i april. Sedan lämnade 
Eva-Lans Samuelsson 
en uppskattad redogörel-
se för verksamheten på 
Backavik. Vid nästa träff 
den 24 februari kommer 
Birgitta och Lennart 
Mattsson att berätta om 
sina orienteringsresor i 
Europa.

I fredags trotsade 17 
fredagsvandrare snöo-
vädret och tog bussen till 
Grunne för att gå tillbaka 
till Alafors. Denna vecka 
åker vi med samma 
buss till Grunne. Sigrid 
Pettersson möter oss 
där och leder oss på nya 
vägar.

Den 25 februari besö-
ker SPF Seniorerna Ale 
Göteborgs stadsmuseum. 
Ahlafors Bryggerier 
gästas den 4 mars.

Lennart Mattsson

Lyckad
SPF-träff på 
Backavik

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Välkomna!

Frukostcafé  
för kvinnor

MUSIKGUDSTJÄNST
Sånger om Ljuset

Skepplanda kyrkokör, Peter Corneliusson
Skepplanda kyrka

Söndag 8 februari kl 17.00

Präst: Mika Auvinen

Skepplanda församlingshem

Kom och ät frukost med oss 

Kostnad 40 kr/person
Lyssna till Ann-Sofie Hylander, präst i 

Edane, Karlstads stift.
Född och uppväxt i Skepplanda

Lördag 7 februari kl 9-11


