
alekuriren  |   nummer 15  |   vecka 16  |   200924

www.mittiale.se - 0303-332660

Starrkärr-Kilanda församlingStarrkärr-Kilanda församling
Alafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-ÄlvängenAlafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-Älvängen

Starrkärrs kyrka
Söndagen den 19 april

Familjemässa kl.11.00
Medverkande:

Flickkören och 
Unga musikanter

Präst Björn Nilsson

Fika i kyrkan!

NÖDINGE FÖRSAMLINGSBLAD
- varannan vecka i Alekuriren

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

Välkomna!

Onsdagsträff i Nödinge församlingshem

15 april kl. 13.00 ”Lokala förmågor”

Måndagsträff i Surte församlingshem

20 april kl. 14.00 ”Apoteket på besök”

Församlingskväll i Nödinge församlingshem
23 april Kl. 19-21. Fri entré och fi ka.
Jonas Helgesson CP & FRI
- Att vinna över ett handikapp

26 april Surte kyrka kl. 17.00
Inför sitt examensarbete den 30 april på Artisten i Göteborg
spelar kantor Vladimir Masko sitt program i Surte Kyrka.
Musik av: Bach, Händel, Purcell, Mendelssohn, Tariverdiev och 
Mussorgskij.

Välkommen på gudstjänst
Onsdagen den 15 april
10.00 Nödinge kyrka Vardagsgudstjänst R Bäck
18.00 Nödinge kyrka Mässa H Hultén

19 april 2:a söndagen i Påsktiden
11.00 Nödinge kyrka  Mässa R Bäck
15.00 Bohus Servicehus Gudstjänst R Bäck
17.00 Surte kyrka Gudstjänst R Bäck

Tisdagen den 21 april 
11.00 Trollevik Gudstjänst H Hultén

Onsdagen den 22 april
18.00 Nödinge kyrka Mässa H Hultén

26 april 3:e i Påskdagen 
11.00 Nödinge kyrka Gudstjänst  H Hultén
17.00 Surte kyrka musikgudstjänst H Hultén

Onsdagen den 29 april 
18.00 Nödinge kyrka Mässa H Hultén

Kaffe och 
gemenskap
på Alla träffar

SURTE. En hallänning 
tjänstgör sedan den 1 
december som kom-
minister i Nödinge för-
samling.

Reine Bäck, 36, trivs 
på sin nya arbetsplats.

– Här kommer jag till 
min rätt, säger Reine 
till lokaltidningen.

Reine Bäck är uppväxt i Var-
berg, men flyttade till Göte-

borg vid millennieskiftet. 
Han beskriver sig själv som 
ett naturbarn, som kom till 
insikt med att prästjobbet 
skulle kombinera flera av 
hans livsintressen.

– Jag har ett intresse för 
det biologiska, psykologiska 
och teologiska. Prästjobbet 
är intressant och menings-
fullt eftersom jag gillar att 
engagera mig i människors 
liv, säger Reine Bäck.

Reine Bäck utbildade sig i 
Överås och blev präst 2006. 
Efter att ha arbetat i Örgryte/
Härlanda och Säve bestämde 
han sig för att styra kosan 
mot Ale kommun i december 
förra året.

– Beskrivningen av tjäns-
ten tilltalade mig och i mötet 
med kyrkorådet kände jag att 
min målsättning och arbets-
metod överrensstämde med 
deras syn.

Vad är viktigast i din 
arbetsroll?

– Att vara en andlig vägle-
dare, att ge människor hopp 
i tillvaron. Jag vill vara en 
samtalspartner och samtidigt 

föra evange-
liet vidare på 
ett sätt som 
b e s ö k a r n a 
förstår. En 

Guds budbärare i vår tid. Alla 
ska känna sig välkomna och 
accepterade.

Hur viktig är den svenska 
kyrkan i samhället?

– Den är väldigt viktig. 
Det är en positiv motkraft 
mot det destruktiva. I sam-
hället är det pengar och makt 
som styr, vi står för något 
annat. Vårt kärleksbudskap är 
bestående även om uttrycks-
sättet förändras.

Vad har du fått för upp-
fattning om Ale kommun?

– Det är ett spännande 
område där det händer 
mycket. Det är många nya 
projekt på gång, bland annat 
utbyggnaden av väg- och 
järnvägen. Det känns posi-
tivt, avslutar Reine Bäck.

Hallänning är ny komminister 
i Nödinge församling

I SURTE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Reine Bäck är sedan den 1 Reine Bäck är sedan den 1 
december ny komminister december ny komminister 
i Nödinge församling, som i Nödinge församling, som 
omfattar orterna Nödinge, omfattar orterna Nödinge, 
Bohus och Surte.Bohus och Surte.

REINE BÄCK
Ålder: 36.
Bor: Redbergsplatsen, Göteborg.
Familj: Hustrun Svetlana.
Intressen: Vandring, djur och 
fotografering. Jag har också ett 
intresse av andra kulturer och 
tycker om att ta del av samhälls-
debatten.
Äter helst: Thaimat och grekiskt.
Drömsemester: Grönland.
Vackraste psalmen: ”Det finns 
en väg till himmelen” som är skri-
ven av Bo Zetterlind.
Motto i livet: Att inte vänta mor-
gondagen utan leva nu.

8 SNABBFRÅGOR
Jul – Påsk
Bröllop – Högmässa
Motionera – Slappa
Bok – Film
Bil – Buss
Kött – Fisk
Bad – Skidåkning
Storstad – Landsbygd

www.skepplandaforsamling.nu • 0303-33 81 36

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

S:t Peders kyrka  
19 april kl 18.00 
Musikgudstjänst 

Magnus Wassenius  
f.d kantor i Nols kyrka 

Violin och ackompanjemang 
Präst : Renny Olausson 

Orkar du Orkar du 
inte vänta?inte vänta?

Du vet väl att Alekuriren kan läsas Du vet väl att Alekuriren kan läsas 
på nätet redan på tisdagar kl 10.på nätet redan på tisdagar kl 10.


