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Välkomna till 

Missionskyrkan 
och SMU

AKTIVITETER FÖR BARN OCH UNGDOMAR
Måndag 18:30-20:00 

SCOUT så 4 och uppåt
Carl 0736 102754 

Tis (ojämn v) 18:00-19:00

BARNKÖR 6 - 12 år
Anna 74 08 14 

Tis (jämn v) 18:00-19:30

NYINGSCOUT så 1 - 3 
Eeva-Liisa 74 84 76

Sön (jämn v) 11:00-ca 12  

SÖNDAGSSKOLA  4 -12 år
Mian 0704 833684

Söndag 19:00-ca 21

TONÅR från 12 år
Carl 0736 102754

Ingen anmälan behövs till någon 
grupp. Det är bara att komma.

Mer information fi nns på 
www.alvangensmissionskyrka.se

Svenska Missionskyrkans 
Ungdom

www.mittiale.se 
0303-444 000

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

Samling kl 10.00 vid Starrkärrs kyrka. 
Vi går sedan på slingrande vägar till Kilanda kyrka där vi 
avslutar med en enkel mässa ca 
kl 13.00. Några andaktsstopp blir det under
vandringen samt en fi kapaus i det gröna.

Tag med dig fi ka, bra skodon samt lämpliga kläder.
Transport från Kilanda till Starrkärr kommer att ordnas.

Välkommen med på vandringen!

Pilgrimsvandring från Starrkärr till Kilanda
lördagen den 19 september.

Vi satt några styck-
en och pratade på ett 
kalas för ett tag sedan. 

Någon konstaterade: Det 
krävs mer och mer av den 
som arbetar. Nu skall färre 
anställda göra mer än vad fler 
gjorde förr. Så här ser det ut 
inom många branscher, även 
om det inte gäller alla. Jag 
tror att åtskilliga känner igen 
sig, både av dem som arbe-
tar inom offentlig sektor, och 
inom den privata.

  Min bekant, som är för-
säljare, berättade att man nu 
på hans arbetsplats har börjat 
inse: Det här går inte längre. 
Man kan inte pressa folk 
hårdare.

  Den här beskrivningen av 
hur det ser ut i vårt samhälle 
idag går ganska på tvärs mot 
vad Jesus säger i kommande 
söndags bibeltext. Han säger: 
”Gör er inga bekymmer, fråga 
inte, Vad skall vi äta? Vad skall 
vi dricka? Vad skall vi ta på oss? 
Allt sådant jagar hedningarna 
efter. Men er himmelske Fader 
vet att ni behöver allt detta. Sök 
först hans 
rike och hans 
rättfärdighet, 
så skall ni 
få allt det 
andra också.” 
(Matt. 6: 31 
– 33). Detta 
står i det 
som brukar 
kallas Jesu 
bergspredi-
kan.

  Det är inte lätt att leva 
efter det här i dessa tider, 
då åtskilliga är arbetslösa, 
medan andra pressas hårt. 
Många är bekymrade över sin 
situation, och frågar sig: Skall 
jag orka? Eller: Hur skall 
jag få inkomster så jag klarar 
mig? Det kan tyckas som en 
omöjlighet att göra som Jesus 
säger i fortsättningen: ”Gör er 
därför inga bekymmer för mor-
gondagen. Den får själv bära 
sina bekymmer. Var dag har 
nog av sin egen plåga.” (Matt. 
6: 34).

  Att leva i denna bekym-
merslöshet är inte lätt. Men 
jag tror att en tro på Gud och 
hans omsorg kan hjälpa oss 
att orka med hur vår livssitu-
ation än ser ut. I Petrus första 
brev kan vi också läsa: ”Kasta 
alla era bekymmer på Honom, 
ty Han sörjer för er” (1 Petr. 5: 
7). Denna tillit till Gud kan vi 
få ha, även i en tid som vår.

Göran Andreasson
Pastor i Surte.

Betraktelse

Inga bekymmer?
Vi hoppas att ingen 

har missat att det är 
kyrkoval den 20 sep-

tember. Vi socialdemokra-
ter som tillhör församlingen 
i Nol, Alafors, Starrkärr och 
Älvängen vill gärna förkla-
ra vad vi står för och varför 
du överhuvudtaget skall gå 
och rösta. 

Som socialdemokrater i 
Starrkärr-Kilanda försam-
ling är vi stolta över den 
verksamhet kyrkan bedriver. 
Dock vill vi utveckla och för-
fina det som kyrkan arbetar 
med så att vi sysslar med sånt 
som når människor. En viktig 
fråga för oss är att ha en kyrka 
öppen för alla. Vi vill att män-
niskor skall känna sig välkom-
na till kyrkan oavsett vilken 
period i livet man befinner sig 
i. Det skall aldrig vara svårt 
att bli delaktig i det arbete 
kyrkan bedriver. Människor 
som kommer i kontakt med 
kyrkan skall känna att de får 
ett bra bemötande med hög 
kvalitet. För att människor 
skall känna sig välkomna tror 
vi socialdemokrater att det 
är viktigt att kyrkan möter 
alla med respekt oavsett kön, 
ålder, eller sexuell läggning. 
Ett uttryck för detta är att vi 
vill se möjligheten att ingå 
samkönade äktenskap i för-
samlingen. Men det innebär 
även att vi vill värna folkkyr-
kan. Med detta menar vi att 
gudstjänster, möten och olika 
samlingar skall vara utforma-
de så att det aldrig är svårt att 
bli delaktig i dem. Ett sätt att 
nå detta är att variera inne-
hållet genom att erbjuda allt 
från högmässor till jazzkon-
serter. Alla människor skall i 
Starrkärr-Kilanda församling 
kunna hitta ett forum som 
passar just dem. Vi vill även 
att personalen skall spegla 
samhället och därmed vill vi 

att alla oavsett kön, läggning 
eller etnicitet skall känna sig 
välkomna att arbeta i försam-
lingen.

Vi vill även utveckla det 
arbete som specifikt når ung-
domar inom församlingen. 
Med detta menar vi att fort-
sätta se till att det finns ung-
domsledare och ett brett so-
cialt ungdomsarbete i våra 
kyrkor.

Vi vill att kyrkan skall ta 
fasta på sin erfarenhet av att 
upprätta människors värdig-
het. Därför vill vi fortsätta det 
sociala arbete där kyrkan når 
människor som är utsatta. Vi i 
Starrkärr-Kilanda församling 
skall även vara en internatio-
nell aktör genom att fortsät-
ta arbeta med att sprida infor-
mation om etisk konsumtion 
men även arbeta för interna-
tionell solidaritet. Försam-
lingen skall även arbeta vidare 
med att ta ansvar för jorden 
som vi lever på genom att 
skapa en hållbar energi- och 
resursanvändning i vår verk-
samhet.

 
För att möjliggöra den 

vision vi har krävs det att det 
finns bra lokaler. Vi vill därför 
skapa ändamålsenliga lokaler 
i Nol samtidigt som vi ser det 
som fullständigt nödvändigt 
att skaffa nya kyrkolokaler i 
Älvängen. Dessa skall finnas 
där människor är och där 
verksamheten får plats.
 

Andreas Hector
Thor Eliasson

En kyrka till för alla

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Starrkärrs kyrka 
Söndagen 20 september

Familjemässa kl.11.00

Flickkören och 

unga musikanter medverkar

Präst Björn Nilsson

Kaffe i kyrkan!

Välkomna!

www.skepplandaforsamling.nu • 0303-33 81 36

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

Vallokaler
Skepplanda församlingshem
St Peders församlingshem

Röstmottagningsställen
Ale Skövde församlingshem
Hålanda församlingshem

Öppettider
Vallokalerna  08.00-09.45
  11.15-14.30  
  18.00-20.00
Röstmottagningsställen 
  09.45-11.45
  13.15-15.15  
  16.00-18.00

Förtidsröstning på pastors-
expeditionen i Skepplanda
Tisdag 15/9 09.00-12.00
  17.00-20.00
Onsdag 16/9 09.00-12.00

Inför kyrkovalet den 20 september

Kyrkans Framtid i 
Starrkärr-Kilanda 

Församling
Vi är en partipolitiskt obunden 

  grupp som är engagerade och aktiva 
  i församlingens verksamheter

Vi vill lyfta fram frivilliga insatser i 
  församlingsarbetet som en mycket 
  värdefull resurs

Vi har som viktigaste mål att 
  gudstjänster och verksamheter skall 
  vara en mötesplats, där alla 
  människor känner sig välkomna, 
  delaktiga och sedda. Tillsammans 
  kan vi sprida evangeliet om Kristus

Välkommen att 
rösta i kyrkovalet!

Mot Alzheimers 
sjukdom finns bara 

ett botemedel:
Forskning.

Stöd hjärnforskningen!

Hjärnfondens Postgiro 90 1125-5.

Bankgiro 901-1255.

Hjälp oss 
att rädda dig.

Vi är en ideell förening utan bidrag från staten. 
Ditt stöd behövs för att vi ska kunna rädda liv till sjöss. 

Ge ett bidrag eller bli medlem på www.ssrs.se. 
Du kan också ringa 077-579 00 90.


