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Hösten förknippar 
vi med flera olika 
saker. Höststormar 

och höstrusk hör till det som 
vi inte ser fram emot. De 
vackra höstfärgerna i natu-
ren gläds vi åt. Soliga dagar 
när löven skiftar i gult och 
orange gläds vi åt.

På åkrar och fält skördar 
jordbrukare spannmål, po-
tatis m.m. Många har träd-
gårdsland som ger grönsaker 
av olika slag, och från frukt-
träden får vi äpplen, päron, 
plommon osv.

 Hösten är en skördetid. 
Det är nu vi får mat för ännu 
ett år. Vi tar väl för självklart 
att vi skall ha mat att äta. Det 

skall finnas mat att köpa i af-
färerna och vi skall helst ha 
en del i frysar och kylskåp. 

Men varje år måste det 
produceras ny mat. På våren 
sår man, på sommaren växer 
det och på hösten skördar vi.  
Skulle detta inte fungera så 
hamnar vi snart nog i hunger 
och kris.

Det är väldigt lätt för oss 
att ta allt det här för givet 
och självklart. Vi tänker: Så 
här har det alltid fungerat 
och så kommer det att fung-
era i fortsättningen också. 
Som kristen tror och tänker 
jag att det är Gud som ser till 
så att allt fungerar. I Psalta-
ren i Bibeln kan vi läsa (Ps. 

65: 10 – 12): ”Du tar dig an 
jorden och ger den regn, du 
gör den bördig och rik. Du 
får säden att växa, du sörjer 
för jorden. Du vattnar åkerns 
fåror och jämnar ut dess 
tiltor. Med regnskurar gör du 
jorden mjuk, du välsignar det 
som växer. Du kröner året 
med goda gåvor, där du går 
fram gror feta skördar.”

På söndag är det Tacksä-
gelsedagen. Vi har anledning 
att tacka Gud för att han låtit 
skördar växa och mogna i år 
också. Ett år till kommer vi 
att ha mat på våra bord.

Göran Andreasson 
Pastor i Surte missionskyrka
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Vår tid präglas av en extrem individualism där 
allt fokuseras på det egna jagets välbefi nnande. 

Men nu är det dags att börja tala om VI!!!

Starrkärr-Kilanda församling inbjuder dig till ett 
spännande år där ordet vi står i centrum.

Ett spännande temaårEtt spännande temaår 

Tisdagen den 7 oktober kl 19.00 i Nols kyrka

ViVi är Guds folk…
Den kristna tron har sin grund i det som bibeln berättar. Bibeln är 
en mångfacetterad ”uppslagsbok” och letar vi efter ställen som 
talar om hur Gud 
kallar enskilda människor så blir vi inte besvikna.

Men inte minst Gamla Testamentet har en förkärlek för 
KOLLEKTIVET. Gud kallar ett helt folk.. 

Peter Landgren är lärare på Helsjöns Folkhögskola och under-
visar bland annat på bibellinjen där. Han är speciellt intresserad 
av Gamla Testamentet. Kom på ett intressant och tankeväckande 
bibelstudium om VIVI-tanken i Gamla Testamentet.

(Nols kyrka: Nordängsvägen 11)

Musikgudstjänst kl. 18.00

”What if He cares for you?”

Gospelkväll med gospel.kom ackompangerat av 
kompbandet ”Real Groove” 

under ledning av Åsa Gunnervik. 

Präst: Andreas Pervik

Starrkärrs kyrka
Den helige Mikaels dag

5 oktober

www.mittiale.se 
0303-332660

NY KYRKA I ÄLVÄNGEN?!NY KYRKA I ÄLVÄNGEN?!

Välkommen att delta i 
högmässan kl. 11.00 

och kyrkkaffet efteråt 
i församlingshemmet.

Kontraktsprost Martin Lindh besöker då 
församlingen och delger oss sina intryck av vår 

församling. Han är utsänd av biskopen att 
granska vår verksamhet och uppmuntra oss 

till att berätta om Guds stora gåva 
i Jesus Kristus. 

Välkommen till en kväll om framtiden för 
Svenska kyrkan i Älvängen/Starrkärr!

Information och diskussion om en ny kyrka i 
Älvängen - vill vi ha en friliggande kyrka eller 
vill vi fi nnas i nya resecentrum/kulturhuset? 
Hur ser kyrkans verksamhet ut om 5-10 år? 

Torsdagen den 9 oktober 18.00-19.30 
diskuterar vi med förtroendevalda, anställda, 
företrädare för kommunen och alla som är

intresserade av Svenska kyrkans arbete 
i Älvängen!

Plats: Älvängens blå kyrka, Kapellvägen 4

Hösten är här
Betraktelse

Nu har hösten kommit och 
alla SMU-grupperna har 
startat och fyller missions-
kyrkan varje vecka, där det 
nu under oktober månad 
även blir flera större sam-
lingar.

Först ut är ”Höstkväl-
lar inför ordet”. Dessa hålls 
tisdag-onsdag i nästa vecka. 
Dessa kvällar är en upp-
följning av sommarkvällar i 
Skepplanda, och följs senare 
av vinterkvällar i Älvängen 

under februari månad. Vid 
dessa ekumeniska samlingar 
möts man från de olika för-
samlingarna i bygden, jämte 
övriga intresserade till bön 
lovsång och undervisning.

Vid samlingarna i Gun-
torp medverkar på tisdag 
kväll Oskar Jonsson, ung-
domsledare i Gråbo. Ämnet 
är: ”Att leva församling så 
att våra vänner kommer till 
tro”. På onsdag kväll får vi 
lyssna till Dan Bernspång 

från Göteborg under rubri-
ken ”Gå ut och gör alla ge-
nerationer till lärljungar”.

Kvällarna avslutas med 
servering och tillfälle ges för 
frågor till de medverkan-
de. Senare i oktober, närma-
re bestämt den 26:e, blir det 
en stor jubileumsdag. För-
samlingen fyller 115 år och 
kyrkan 50 år. Den invigdes 
den 26 oktober 1958 och er-
satte det gamla missionshu-
set.          ���

Från Guntorps horisont

Den 24 september hölls 
månadsmöte i årets första 
höstmånad. När vi kom var 
det grått och trist ute. När 
vi gick hem sken solen här-
ligt både på och inom oss.

Vår ordförande Sture 
Magnusson hälsade väl-
kommen och då särskilt de 
många förstagångsbesökar-
na. Parkeringsproblemen 
kvarstår. På grönområdet 
bakom Kvarnkullen finns 
platser. Kvarnstallets gäst-
parkering får vi absolut inte 
använda.

Dagens gäst, Bert Owe 

Lundqvist intog så scenen. 
”Att ha förhållande till eller 
med” var det genomgående 
temat. Redan som liten blev 
Bert Owe ”vaccinerad” med 
visor och musik. Han berät-
tade att det var hans pappa 
som lagt grunden till hans 
dragspelande genom sin po-
sitiva förstärkning. Nog så 
viktigt även idag. 

Bert Owe lät både ögat 
och örat njuta då han med 
sitt bildspel visade de mest 
underbara naturscenerier 
från den bohuslänska skär-
gården. Med ”Inbjudan till 

Bohuslän” på 
sitt dragspel 
följde han 
bilderna på 
ett otroligt 
stämnings-
fullt sätt. 
Man förstod 
verkligen att 
Bert Owe har 
ett förhållan-
de med sitt 
dragspel.

En för 
dagen pas-
sande visa var 
”Gula höst-
löv” skri-
ven av Arne 
i Bora eller 
Öckerös Vi-
valdi som 
han ibland 

kallas. Detta då han skrev 
musik om våra olika årsti-
der. Gula höstlöv hade ett 
mycket tänkvärt innehåll 
och vi lyssnade andäktigt.

Efter ett härligt framträ-
dande, där skämt och allvar 
hela tiden blandades, var det 
dags för sista numret. Det 
blev en improvisation, som 
fick namnet ”Kvarnkullen-
blues”.

Kongahälla senior squa-
redancers gjorde så en upp-
visning i reklamsyfte. Cal-
lern Sven-Olof Nilsson be-
rättade att man kommer att 
ha sex pröva-på-dagar med 
start den 20 oktober.

• Bössinsamlingens inne-
håll kommer även i fortsätt-
ningen att gå till Barncan-
cerfonden. 

• På ”Föreningarnas dag” 
den 27/9 representerades vi 
av Bengt Bülow och Marita 
Olsson.. 

• Ämnet för Lars An-
derssons mervetargrupp blir 
Egypten.

• Påminnelser om plane-
rade aktiviteter lämnades. 
(Se programbladet eller vår 
hemsida).

Sture Magnuson avsluta-
de mötet och vi gick ut i det 
vackra höstvädret för att än 
en gång njuta av gula höstlöv. 

Inga Isaksson

Bert Owe Lundqvist – att ha 
förhållande till eller med
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Den helige Mikaels dag 5 okt
S:t Peders kyrka kl. 10.00

Familjegudstjänst
Barnkören medverkar

Kyrkkaffe

Ale-Skövde kyrka kl. 12.00
Familjegudstjänst
Barnen medverkar

Kyrkkaffe
Vår nya diakon Pia Thorsson hälsas 

välkommen i båda kyrkorna!

Hålanda
Kura skymning

7 oktober kl.18.00
i Hembygdsstugan, Järnklev
med Kh Vivianne Wetterling

Fika

Skepplanda
Storcafé

Onsdag 8 oktober kl 10-12
i Skepplanda församlingshem
Elvor och Janne Ohlin spelar 

och sjunger
Välkomna -Liselotte

Det händer i
GUNTORPS MISSIONKYRKA

Höstkvällar
inför Ordet
I Guntorps missionskyrka

Tisdag-onsdag 7-8 okt kl 19

Medverkande:
Oskar Jonasson, Gråbo 

och Dan Bernspång, Göteborg samt 
AnneMarie Svenninghed. Lovsång, 

kollekt, servering.

Ämne tisdag: Att leva församling 
så att våra vänner kommer till tro.
Ämne onsdag: Gå ut och gör alla 

generationer till Lärjungar.


