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Förra helgen var det stor Jubi-
leumsfest i Guntorps Missionskyr-
ka. Församlingen fyllde 115 år och 
kyrkan 50 år samtidigt.

Då kören Paus tågade in i den 
absolut fullsatta kyrkan och ledde 
den första sången ”Store Gud 

Ditt namn ske pris” blev det en 
mäktig  upptakt. Vid orgeln Maj 
Kinnvall. 

AnneMarie Svenninghed var 
mötesledare och hälsade alla väl-
komna. Kören Paus, under led-
ning av Eva Andersson, sjöng flera 

sånger. Ungdomar-
na medverkade med 
drama, lovsångs-
dans och dialog över 
”Fader Vår”. Predi-
kan hölls av vår förra 
pastor Brita Blom-

dahl. Temat var ” Förlåtelse av 
Gud – Förlåtelse av medmännis-
kor”. Ett gott jubileumsoffer upp-
bars till verksamheten i kyrkan.

Efter gudstjänsten bjöds alla 
till dukat bord med pastasallad, 
bröd, tårta och kaffe. Efter målti-
den samlades man åter i kyrkan. 
Ett bildband visades med bilder 
från starten 1893, med det gamla 
Missionshuset, som fanns fram till 
1957. Detta ersattes av den nya 
kyrkan, som invigdes 1958. Denna 
har sedan om- och tillbyggts 1989 

och även senare förbättrats för att 
förbättra möjligheterna till vårt 
stora ungdomsarbete. Detta var 
en intressant och uppskattad fram-
ställning av församlingen från start 
till nutid.

Högtiden avslutades av kören 
Paus, som framförde  ”Fader 
Vår”. En stor högtid och fest var 
över, men församlingen går vidare 
och vill att kyrkan skall vara hela 
bygdens kyrka även i framtiden.

Gunnar Hansson

Jubileumsfest i Guntorp

För några veckor sedan 
invigdes Hälsospåret i 
Nödinge som är en prome-
nadsträcka på 2,5 km med 
möjlighet att testa konditio-
nen. Vad är då kondition och 
vad påverkar den? Du har 
säkert en egen uppfattning 

om vad som menas med ”god 
kondition”. För en del är det 
att ha ”ett allmänt bra flås”. 
För andra är det att klara av 
en sträcka på en viss tid eller 
att orka jobba i flera timmar. 
Kondition är aktivitetsspecifik 
d.v.s. en maratonlöpare och 

en 400-meters 
löpare har 
båda god 
kondition men 
kan inte byta 
gren och göra 
ifrån sig lika 
bra. Man blir 
helt enkelt bra 
på det man 
tränar.

Kondition 

är ett mått på hur bra din 
kropp är på att ta upp syre. 
Syret tas först upp i blodet 
genom lungorna, därefter 
transporteras det till den 
arbetande muskeln för att där 
slutligen användas i produk-
tion av energi. 

Motion anses rent allmänt 
vara hälsosamt för kroppen. 
Kroppen har en fantastisk 
förmåga att anpassa sig, även 
till träning. I början känner 
man av träningsvärken men 
snart rättar kroppen sig efter 
de nya krav som ställs. Ställs 
inga krav så anpassar sig den 
fysiska kapaciteten till det. 
Tänk också på att kondition 
är en färskvara. 

Konditionsträning är 
mycket lämplig för de flesta 
människor en bra bit upp i 
åldrarna. Den som väljer en 
aktiv livsstil får många posi-
tiva hälsoeffekter på köpet. 
Mertalet idag är så pass dåligt 
tränade att en vanlig prome-
nad är konditionskrävande. 

Generella tips för att 
komma igång:

• 1. Välj aktivitet: Olika 
aktiviteter belastar kroppen 
på olika sätt. Rörelse med 
stötvis belastning är nyttigt 
för bl.a. skelettet i lagom dos. 
Men är man ovan, har en del 
övervikt eller tidigare varit 
inaktiv bör man ta det lugnt i 
början. Exempel på aktiviteter 

med stötvis belastning är jog-
ging och gympa. Promenader 
och stavgång belastar något 
mindre. Simning, längd-
skidåkning och inlines ger 
däremot mycket lite sådan 
belastning. 

• 2. Motionera ensam eller 
tillsammans med andra? Det 
är helt beroende av smak och 
tycke.

• 3. Ute i det fria eller 
inomhus? Växla gärna - allt 
efter vädrets makter. Men 
fundera på vad du trivs bäst 
med, och utför det mest. 

Om du väljer att kondi-
tionsträna för viktnedgång så 
välj en aktivitet som du trivs 
med - det är den regelbundna 

motionen under lång tid som 
ger resultat, både på konditio-
nen och på vikten. Gör något 
som är lustfyllt!

”Det vi verkligen vill tar vi 
oss tid till.”

Lycka till!
Ann-Sofie Jonsson

Hälsopedagog, Friska Tag

Kondition för vardagslivet
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KYRKOFULLMÄKTIGE
i Starrkärr-Kilanda församling

kallas till sammanträde 
tisdagen den 11 november

kl. 18.00 
i Kilanda församlingshem.

Tage Svensson, ordförande
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Ett spännande temaårEtt spännande temaår
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.

www.mittiale.se 
0303-332660

Nols kyrka
Nordängsvägen 11

Tisdagen den 11 november kl 19.00 i Nols kyrka

ViV ittnena
Vi är inte ensamma på vägen. Massor med människor har genom århundraden vandrat samma väg. 
Dessa ”föregångare”, helgonen och martyrerna i vår kyrkas historia, är våra ”släktingar”. 

Per Åkerlund tyckte för många år sedan att svensk kristenhet hade alldeles för lite berättelse på svenska 
om alla dessa ”föregångare”, så han startade ett bokförlag i Sollefteå och ger idag ut biografi er från kyrkans 
historia.

Kom och lyssna till berättelser om Symeon Styliten och Padre Pio, ökenfäder och -mödrar och sällsamma 
underverk. Vi har en spännande historia!

Ale-Skövde, S:t Peder, Tunge, Hålanda
och Skepplanda församlingar

FULLMÄKTIGE
Skepplanda kyrkliga samfällighet

Sammanträder

Tisdag 11 november
Klockan 20.30

i Skepplanda församlingshem

Ärende
Budget för år 2009

Leif Andersson
Ordförande

www.skepplandaforsamling.nu • 0303-33 81 36

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

KONSERT
Tisdag 11 november kl. 19.00  
Skepplanda församlingshem 

FÖRKLÄDD GUD  -   
Lyrisk svit. L-E. Larsson 
Skepplanda Kyrkokör 

Solister och instrumentalister 

STORCAFÉ 
Onsdag 12 november 

kl 10-12.00 
i Skepplanda församlingshem 

Elisabeth och Erland Hillby 
”Katumbas vänner” 

om arbetet bland fysiskt 
handikappade barn och 

 ungdomar 
Välkommen!

Skepplanda kyrka 
Lovsångsmässa  

söndag 9 november kl 17.00 
Präst Bengt Broman 

Du som vill vara med och förbereda 
sången och musiken - välkommen 

till kyrkan kl 16.00! 

LÖRDAG 15 NOVEMBER 2008LÖRDAG 15 NOVEMBER 2008

Surte MissionskyrkasSurte Missionskyrkas 
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Nols kyrka

Familjemässa
den 9 november kl.17.00

Kom och se in i framtiden
med hjälp av vår kikare

Barnkören medverkar
Vi bjuder på kvällsmat!

Välkomna!

Har du ont i 
rygg och nacke!

Floating
Hotstone massage

Svensk klassisk massage
Taktil massage

Regndroppsteknink
Massage för gravida och barn

Agneta E. Westin
Certifi erad Massör, Stress- & friskvårdsterapeut

Sköt om dig
massage & friskvård

Badhuset, Lilla Edet, 0706-69 39 94


