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Jubileumshögtid i Guntorp 
Kommande helg blir det 
stor jubileumshelg i Gun-
torps Missionskyrka. För-
samlingen fyller 115 år och 
kyrkan fyller 50 år. Det blir 
gudstjänst, födelsedagstårta 
och många minnen. 

Församlingen bildades 
för två sekelskiften sedan, 
år 1893. Det först bevara-
de protokollet är daterat den 
21 september detta år. Den 

första styrelsen valdes den 
21 oktober och församling-
ens namn blev ”Friförsam-
lingen Kilanda med Gunt-
orp”.

Området som omfatta-
des var stort. Från Kollan-
da med dess byar över Ki-
landa, Guntorp och Sålanda 
med omnejd. Då enda sättet 
att färdas på var att anting-
en gå eller åka med häst och 

kärra, så möttes man oftast 
till möten i olika hem. En 
gemensam plats blev ”Börjes 
stuga”, en privat bostad som 
var belägen där nuvarande 
missionskyrkan i Guntorp 
finns. Man gick alltså ”till 
bön i Börjes stuga”. Detta 
hus övertogs av församling-
en i slutet av 1890-talet. 

"Börjes stuga"
På grund av de långa av-
stånden mellan byarna kom 
tanken på att dela försam-
lingen och så skedde år 
1905. Då bildades Kilanda 
och Guntorps missionsför-
samlingar och ett nytt mis-
sionshus byggdes i Kollan-
da. Församlingen i Guntorp 
blev kvar i ”Börjes stuga”. 

Från första början fanns, 
utöver gudstjänsterna, även 
söndagsskola och syfören-
ing. Detta arbete påbörjades 

redan innan församlingen 
bildades. Syföreningen ge-
nomförde missionsauktioner 
och fick på så sätt in medel 
som från första stund sändes 
till mission i andra länder, i 
första hand till Kongo. Sön-
dagsskolan har pågått hela 
tiden och var som störst 
runt 1960-talet med alla 
barn i bygden som deltaga-
re. Ungefär 60 barn samla-
des dels i missionshuset och 
del i hemmen i Bräcke by. 
Övrigt ungdomsarbete har 
funnits i olika former. 

Församlingen är anslu-
ten till Svenska Missions-
kyrkan. Ungdomsarbetet 
bedrivs nu i SMU (Svenska 
Missionskyrkans Ungdom) 
som för Guntorps del idag 
innehåller söndagsskola och 
ett myller av scouter i olika 
åldrar. SMU har för närva-
rande cirka 70 deltagare som 
samlas i kyrkan och skogen 
i dess närhet, samt åker på 
årliga läger och hajker.

Guntorps Missionsför-
samling har som mest haft 
cirka 30 medlemmar. Efter 
en tid med åtta medlem-
mar är det nu uppe i 14 och 
medelåldern är låg. I en 
liten grupp är varje medlem 
betydelsefull, och trohet i 
uppgiften har alltid funnits. 
Som exempel kan nämnas 
att under dessa 115 år har 
det varit endast sex olika 
ordföranden, den senaste 

sedan fyra år. 

Kyrkan
Som tidigare nämnts så sam-
lades man i ”Börjes stuga” 
som efter övertagandet kall-
lades Missionshuset. En till- 
och ombyggnad av ”stugan” 
gjordes 1914 och den kvar-
stod i stort sett oförändrad 
till 1957 då man beslöt att 
bygga en ny missionskyrka, 
som den nu kallas. Denna 
stod färdig och invigdes den 
26 oktober 1958, alltså för 
50 år sedan. Även denna 
byggnad var enkelt uppförd 
och byggkostnaden var bara 
35 000 kronor. 

Med tiden stiger kraven 
och 1988 beslutades om en 
tillbyggnad och total reno-
vering av kyrkan, kostnad 
600 000 kronor. Det hela 
stod färdigt och återinvig-
des i maj 1989. Utan denna 
åtgärd är det tveksamt om 
församlingen hade funnits 
kvar. Det sedan dess expan-
derande arbetet hade inte 
kunna genomföras. Senare 

har ytterligare arbeten ut-
förts såsom tilläggsisolering, 
fönsterbyten, estradom-
byggnad, mm.

Många är de människor 
som kommit och gått i mis-
sionskyrkan genom åren och 
många är det som deltar på 
olika sätt där idag. Försam-
lingens önskan är att kyrkan 
skall få vara en mötesplats, 
en plats för möten mellan 
människor och mötet med 
Jesus Kristus. Nu ser för-
samlingen framtiden an med 
nyfikenhet och tillförsikt 
och firar jubileumshelg med 
stor glädje. Till denna in-
bjuds bygdens folk!

I högtiden medverkar 
församlingens förra pastor 
Brita Blomdahl och nu-
varande pastor AnneMa-
rie Svenninghed och kören 
Paus sjunger. Det blir ser-
vering och som sagt födel-
sedagstårta. Därefter visas 
ett bildspel över gånga tider 
och dagens verksamhet. Se 
vidare annons i dagens tid-
ning.            G.H.

Guntorps Missionskyrka idag. 

Guntorps Missionshus, även kallad Börjes stuga, fram till 
1957.
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Nols kyrka
Nordängsvägen 11

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 28 oktober kl 19.00 i Nols kyrka

”ViVi skall alla den vägen vandra…”
Den här kvällen tar vi upp det där oundvikliga: döden. 
Vi säger ibland lite slarvigt:

 ”Om jag dör...” men måste faktiskt säga ”När jag dör...” 

Vi brukar tala om att likartade erfarenheter kan föra människor 
närmare varandra. Då borde också det faktum att vi alla saknar 
erfarenhet av att dö, kunna föra oss samman, eller hur?!

Peter Wide är sjukhuspräst på Uddevalla Sjukhus och har 
också arbetat med dessa frågor inom Göteborgs stift. Hur hjälper 
vi varandra inför det oundvikliga slutet på vårt jordeliv?

www.mittiale.se 
0303-332660
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Söndagen 26 oktober 
klockan 18.00

Torsdagen 23 oktober 
kl 10.00-12.00

Kilanda församlingshem Älvängens Blå kyrka

PsalmbingoPsalmbingo
Sabina Nilsson lotsar oss 

rätt bland 

psalmer och brickor...

Musikgudstjänst med 

gospel.komgospel.kom
”I’m a believer”
Körledare: Åsa Gunnervik
Andakt: Ingela Fransson

www.skepplandaforsamling.nu • 0303-33 81 36

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

Tunge kyrka 
Fredagsgudstjänst 

24 oktober kl 18.30 (FN-dagen) 
Barn från Tunge medverkar, samt 
Hillevi Pettersson, Karin Nielsen, 

Magnus Skredsvik och Rose-Marie 
Bergström-Johansson. 

Välkomna! 

I den kristna kyrkan bekänner vi varje 
söndag att Gud är treenig. Gud är Fader, 
Son och helig Ande. Dessa tre lever i en 

oändlig kärlek till varandra. De är ett i kärle-
ken. Gud är kärlek skriver Johannes i Bibeln. 
In i denna Guds kärleks gemenskap blir vi 
döpta och får själva vara tecken på att Guds 
kärlek är en verklighet i världen. Han vill 
älska genom oss. Vilket förtroende! Kan du 
tänka dig en större och mer värdefull uppgift 
som människa? 

Tyvärr är kärleken inte alltid självlysan-
de genom oss. Vi har ett mörker inom oss 
som vill kväva kärleken och ta vår frimodig-
het ifrån oss. Detta mörker kallas synd och 
har drabbat oss alla. Gud vill ändå ge oss 
förnyat förtroende gång på gång. Han ger 
oss sin förlåtelse så att vi kan räcka förlåtel-
se till varandra. Jag brukar säga att vi övar 
oss i förlåtelsens sköna konst varje gång vi 

träffas i kyrkan. Förlåtelsen 
är ett utflöde av Guds kärlek 
som vi tar emot och själva får 
ge vidare. 

Det är inte lätt att be om 
förlåtelse. Att erkänna sina 
fel och brister. Det kan sitta 
trångt ibland. Förlåtelse är 
dock friskvård både för kropp 
och själ. Om du har varit 
med om att reda ut en kon-
flikt med en medmänniska så 
vet du hur skönt det är efter-
åt. Den friden är god för oss. 

Gud förlåtelse är utan 
gräns. Det beror på att hans 
kärlek inte har någon början 
och inte heller något slut. 
Precis som Gud själv. Han 
älskar utan att mäta. Han ger 
utan att räkna. 

Lovat vare hans heliga 
namn!         Björn Nilsson 

kyrkoherde i Starrkärr-
Kilanda församling

Förlåtelse utan gräns
Betraktelse

NÖDINGE
FÖRSAMLING

Pastorsexpeditionen 031-98 00 12, 
Redaktionen 0707-69 00 13

Musikgudstjänst
Söndagen 26 oktober kl 17.00

Surte kyrka, H. Hultén

Liudmila Ortgies - orgel,piano
Vladimir Masko - sång,orgel

Musik av: Bach, Buxtehude, Rainken,
Scheidemann, Mozart, Messiaen


