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”Kyrka – i möte med människor av 
annan tro” är rubriken för föreläsningen 
lördagen den 10 november i Skepplanda för-
samlingshem av prästen Marika Palmdahl.

Religiös dialog ska minska fördomar. Om 
detta ska diskuteras på Frukostcafé för kvin-
nor.

– Att älska sin nästa som sig själv innebär 
att muslimer inte kan vara våra fiender, säger 
prästen Marika Palmdahl, projektledare för 
Göteborgs kyrkliga samfällighets nya pro-
jekt ”Interreligiös dialog”, ett projekt i nära 
samverkan med Göteborgs stift.

Under den treåriga projekttiden ska 
Marika Palmdahl arbeta för att relationer 
mellan kristna och muslimer skapas. Hon 
stöttar gärna det arbete som redan pågår i 
församlingarna, men hoppas också på ett in-
terreligiöst råd i Göteborg där man tillsam-
mans arbetar kring frågor om religion och 
samhälle.
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Frukostcafé för kvinnor 
i Skepplanda

Klockan är elva på förmidda-
gen när jag stiger in i Surtes 
kyrkolokaler som är en del av 
Nödinge församling. Här har 
Harry Hultén sitt kontor där 
han sköter en del av sina dag-
liga arbetsuppgifter. 

Det är snart en månad 
sedan han lämnade tjänsten 
i Vara för att tillträda posten 
som kyrkoherde i Nödinge 
församlingshem. 

– Det känns roligt att ha 
kommit tillbaka till hemstif-
tet igen, säger Harry som trivs 
bra med sin nya arbetsplats.

Att han bara jobbat här en 
månad är svårt att tro, för han 
ser lika hemmastadd ut på sitt 
arbetsrum och med sina kolle-
gor som om han hade jobbat 
här i många år.

– Det är mycket nytt när 
man kommer till en helt ny 
församling och inte känner 
någon, men jag har mött 
mycket öppenhet och alla har 
varit väldigt positiva, säger 
han.

Harry Hulténs väg inom 
kyrkan har varit lång och han 
tycker själv att han har hunnit 
med mycket i sitt liv. 

Han började som adjunkt i 
Skepplanda pastorat 1977 där 
han blev kvar i fem år innan 
det var dags att ta sig vidare. 
Nu sist som kyrkoherde i Vara 
församling.

– Jag har även jobbat en hel 
del utanför kyrkan, mycket 
inom vården och som lärare. 
Jag hann till och med jobba 
en kort period som frilans-
journalist, berättar han och 
skrattar till. 

Men det var längesedan 

nu och arbetsschemat som 
kyrkoherde är fullspäckat. 
Han har redan hunnit med 
att besöka flera förskolor och 
servicehem och pendlar flitigt 
mellan Nödinge och Surte.

Finns det någonting som du 
hoppas ta med dig från Vara 
församling hit?

– Man har mycket erfa-
renhet i bagaget, men jag 
tycker inte att man skall ko-
piera, utan man får jobba efter 
de förutsättningar som finns, 
säger han.

Han berättar att en av hans 
målsättningar är att försam-
lingen skall växa i antal.

– Jag skulle vilja ha fler i 
barn och ungdomsgrupperna 
och fler besökare i gudstjäns-
terna och kören.

Han påpekar dock att det 
inte finns några genvägar för 
att locka mer folk till kyrkan.

– Det handlar om ett mål-
medvetet och enträget arbete 
för att de olika verksamheter-
na skall bli roliga och intres-
santa, säger han och fortsätter 
med att tala hjärtligt om per-
sonalen som han tycker är så 
entusiastisk.

Är det här sista stoppet 
inom kyrkan?

– Ja, det kan det nog vara, 
men man kan aldrig veta, 
säger han med ett mystiskt 
leende.

Turbulensen som var vid 
rekryteringen av ny kyrko-
herde väljer Harry Hultén 
att inte kommentera.

ALMA TRISCHLER

HARRY HULTEN
Namn: Harry Hultén
Ålder: 57
Familj: Frun Inger och tre döttrar 
som flyttat hemifrån, samt barnbarn.
Aktuell som: Ny kyrkoherde i 
Nödingeförsamling

Favorit utdrag ur bibeln: ”Herren: 
Jag vet vilka avsikter jag har med er. 
Välgång, inte olycka. Jag skall ge er 
en framtid och ett hopp”.

Nödinges nya kyrkoherde på plats

Harry Hulténs väg inom 
kyrkan har varit lång och 
han tycker själv att han har 
hunnit med mycket i sitt liv. 
Den första oktober tillrädde 
han tjänsten som kyrkoherde 
i Nödinge.
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www.mittiale.se – 0303-332660

LITA PÅ DIG SJÄLV I DITT 
FÖRÄLDRASKAP!

Föreläsningen är onsdagen den 7 november 
kl. 19.00 – 21.00. Biljetter köps hos Ann 
Åström i Älvängens blå kyrka (tel 746640) 
och kostar 40:- Fika ingår.
Vi har 100 platser, så köp din biljett i tid!

VÄLKOMNA!

Föreläsning av Nannypedagogerna Cathrine och Maud 
i  Älvängens blå kyrka

Älvängens blå kyrka
Kapellvägen 4, Älvängen

??· Hur ser föräldrarollen ut idag?
· Vad är det svåraste med att vara för 
 älder?
·  Hur ser familjens struktur ut?
·  Hur fungerar samspelet i familjen?
·  Hur kan jag vara konsekvent 
 och sätta gränser?
·  Hur hanterar jag konfl ikter?
·  Är det viktigt att visa känslor?

Högmässa med 
välkomnande av 
KH Harry Hultén
I Nödinge Kyrka söndag 11 nov kl 11.00

Medverkande: Kontraktsprosten Martin Lind, KH 
Harry Hultén, Kyrkokören m fl .
Efter gudstjänsten hälsas alla välkomna till 
samkväme i församlingshemmet.

Vi vill att du anmäler att du vill vara med senast 
8 nov till pastorsexpeditionen tel 031-98 00 12.

Välkomna!

www.skepplandaforsamling.nu • 0303-33 81 36

www.svenskakyrkan.se/sanktpeder • 0520-66 14 94

Gemenskapsträff
Hålanda församlingshem

Onsdagen den 7 nov
kl 10.30-12.30

Liselotte

Storcafé
Skepplanda församlingshem

Onsdag 14 nov
kl 10-12.00
Dagens gäst:

Ann-Marie Svenninghed
”Vägen till missionsstationen”

Skepplanda församlingshem

Lördag 10 nov kl 9-11

Kyrka - i möte med människor av annan tro

Religiös dialog ska minska fördomar
- Att älska sin nästa som sig själv innebär att 
muslimer inte kan vara våra fiender.
Det säger prästen Marika Palmdahl, projektledare 
för Göteborgs kyrkliga samfällighets 
nya projekt ”Interreligiös dialog”, 
ett projekt i nära samverkan med 
Göteborgs stift.

Frukostkostnad 40:- per person. 
Ingen anmälan

Frukostcafé
för kvinnor

ytterligare information: 
0303-33 81 36
www.skepplandaforsamling.nu

Nästa frukostcafé lörd
agen

den 2
februar

i -08

Nästa frukostcafé lörd
agen

den 2
februar

i -08

Anna-Lena Sager ”
Att ha

mna i
kylan”

Anna-Lena Sager ”
Att ha

mna i
kylan”

– Harry Hultén tar över efter Renny Olausson
NÖDINGE. Den första oktober var det dags för 
Harry Hultén att tillträda tjänsten som Nödinge 
församlings kyrkoherde, efter Renny Olaussons 
avgång. 

– Det är mycket nytt, men det har känts väldigt 
bra, säger han.


