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Marie Nordvalls bakgrund 
skiljer sig från många andra 
pastorers. Hon är till skill-

nad från flera av sina kolle-
gor inte uppväxt i något kris-
tet hem utan blev troende 

först i vuxen ålder.
– Jag blev personligt kris-

ten vid 30 års ålder. Mina 
döttrar gick i Pingstkyrkans 
söndagsskola och jag fick 
tillfälle att lyssna lite grann i 
smyg. Den springande punk-
ten blev ändå när min pappa 
dog hastigt. Då ställdes livets 
frågor på sin spets och jag 
insåg hur skört livet är. Jag 
läste bibeln med stor öppen-
het och tänkte att vad har jag 
att förlora om det är sant? 
För mig blev det väldigt tyd-
ligt och kände att detta kan 
jag bejaka. Det hände något 
i mitt inre och jag började 
att gå i kyrkan, säger Marie 
Nordvall och tillägger:

– Att ha en tro på Gud 
innebär en väldigt stor trygg-
het.

1987 döptes Marie Nord-
vall i Rönnängs pingstkyrka 
och blev även medlem i för-
samlingen. Det dröjde dock 
till 1999 innan Marie gick sin 
pastorsutbildning. Innan dess 

hade hon arbetat som läkar-
sekreterare, dagbarnvårda-
re och som sekreterare inom 
BUP (barn- och ungdoms-
psykiatrin).

– Efter min pastorsutbild-
ning var jag arbetslös i ett 
halvår innan jag började som 
pastor i min hemförsamling 
2003. I Rönnäng tjänstgjor-
de jag fram till februari 2007. 
Jag kände att det behövdes en 
förändring, såväl personligen 
men också för församlingen. 
Jag sade upp mig och engage-
rade mig på halvtid genom att 
predika i olika kyrkor.

Arbetat inom BUP
Från februari 2007 har Marie 
Nordvall också arbetat halv-
tid inom BUP. Hon har 
delat en tjänst med Mona-
Lisa Sundén, som är aktiv 
inom Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen.

– När Monica Werner 
hade förhinder på pingst fick 
jag förfrågan om att hålla 
predikan. När det sedan blev 
känt att Monica skulle sluta 
tog församlingen kontakt 
med mig i juni. Den efter-
följande processen har sedan 
lett fram till det här, förklarar 
Marie som tillträdde tjänsten 
den 25 oktober.

Hur är känslan att vara 
pastor igen?

– Det känns väldigt roligt 
och jag blev glatt överraskad 
att jag fick en förfrågan.

Vad känner du till om 
Älvängen?

– Från att Älvängen har 
varit en grå prick på kartan 
måste jag säga att här är väl-
digt mysigt. Det är en trev-
lig småstadsidyll som man 
inte upptäcker när man åker 
förbi på E45. Vad det gäller 
församlingen så är tillgäng-
ligheten den bästa tänkba-
ra med centralt belägna lo-
kaler.

Vad anser du vara din 
viktigaste arbetsuppgift?

– Det är att hjälpa andra 
kristna att växa i sin tro. De ska 
känna sig stolta att ha en tro 
på Gud, som de i sin tur kan 
förmedla på ett gott sätt till 

andra människor. Sedan vill 
jag medverka till att det blir 
enkelt att gå till pingstkyrkan 
på gudstjänst. Vi ska vara en 
tillgänglig kyrka.

Vi närmar oss juletid, 
hur ser du på den högti-
den?

– Det är den viktigas-
te och roligaste högtiden på 
året. Den är nummer ett och 
har fått ännu större betydel-
se sedan jag fick personlig tro, 
avslutar Marie Nordvall

Ny kvinnlig pastor i Smyrnaförsamlingenförsamlingen
– Marie Nordvall på plats i Älvängen

VÄLSIGNAD

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

 Marie Nordvall är ny pastor i Smyrnaförsamlingen, Älväng-
en.

MARIE NORDVALL
Ålder: 51.
Bor: Tjörn.
Familj: Gift, fyra barn och ett 
barnbarn.
Intresse: ”Jag har börjat gå på 
gym för att hålla kroppen i form. 
Jag åker gärna motorcykel, men 
kör inte själv. Jag läser en del. 
Sedan blir det naturligtvis mycket 
sol och bad när den möjligheten 
finns.”
Ser helst på tv: Nyheterna och 
en och annan deckare.
Äter helst: Vanlig husmanskost.

www.mittiale.se 
0303-332660
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Älvängens Blå kyrka
Mässa kl. 11.00

söndagen den 16 november.

Vid kyrkkaffet berättar 
Missionär Ingmarie Svenning 

om situationen i Zimbabwe och sitt arbete 
bland aidsdrabbade.

Nols kyrka
Gudstjänst kl 17.00

Söndag 16/11 

Efter gudstjänsten är det fi ka med 
DISTRIKTSRÅD

där alla får tycka till om det 
som händer i Nol. 

Tyck t ex till om förslagen till viss 
ombyggnad av Nols kyrka!
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Kaffe och 
gemenskap
på Alla träffar

Välkomna!

Måndagsträff
17/11 kl 14.00 i Surte församlingshem ”Från Nybyggarland till 
Predikstol” Arnold Egelrud

Onsdagsträff
19/11 kl 13.00 i Nödinge församlingshem ”Lokala Förmågor”

Gemenskapsträff
20/11 kl 14.00 Bohus Servicehus Krister Pålsson sjunger och spelar.

Gudstjänster
16 nov Söndagen före Domsöndagen
11.00 Nödinge kyrka Familjegudstjänst H Hultén kyrkkaffe
15.00 Bohus Servicehus Gudstjänst H Hultén
17.00 Surte kyrka Taizemässa  H Hultén

Tisdagen den 18 november
11.00 Trollevik Gudstjänst R Olausson

23 nov Domsöndagen
11.00 Surte kyrka Gudstjänst R Olausson
17.00 Nödinge kyrka Taizemässa R Olausson

ÄLVÄNGEN. Smyrnaförsamlingen har fått en ny 
pastor efter Monica Werner.

Det blir ännu en kvinna som kommer att leda 
verksamheten.

Marie Nordvall som tidigare tjänstgjort i Rön-
nängs pingstförsamling har rekryterats till 
Älvängen.

LÖRDAG 15 NOVEMBER 2008LÖRDAG 15 NOVEMBER 2008

Surte MissionskyrkasSurte Missionskyrkas 

Välkommen 
till Pingstkyrkan, Alafors 

där vi anordnar

 

HÖSTBASAR
till förmån för barnhemmet i Goma, Kongo.

Tid: Lördagen den 15 november kl 1500

Visning av Stickgruppens 

tillverkning under hösten.

Servering, lotterier m.m.
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www.skepplandaforsamling.nu • 0303-33 81 36

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

Lovsångsdans  
Skepplanda församlingshem 

lördag den 15 november  
kl 10- 12 

Har du frågor - ring  
Liselotte 0303-33 71 42 

Musikgudstjänst  
S:t Peders kyrka 

söndag 16 nov kl. 18.00  
Vokalensemblen Les Jolies 

sjunger för oss 
Missa inte detta tillfälle! 

Välkomna! 


