
SURTE. Gunnar och Siri Hansson har 
vikt nästan hela sitt vuxna liv åt 
ungdomsarbete i Guntorps missions-
församling.

Scoutverksamheten är fortsatt 
mycket populär och lockar ungdomar 
från Nödinge, Nol, Alafors, Älvängen, 
Skepplanda och Lödöse.

I bakgrunden finns fortfarande 
makarna Hansson, även om det 
numera är dottern Eva och hennes 
Staffan som leder scouterna.

Ale Rotary har en tradition att varje år upp-
märksamma en eller flera som har utfört något 
extra för sin omvärld. Valet föll i år på makar-
na Hansson i Guntorp som länge har varit och 
fortfarande är verksamma i den lilla missions-

församlingen. Där har de framför allt bedrivit 
en aktiv ungdomsverksamhet med söndags-
skola och scouting. Gunnar som är från orten 
blev tidigt engagerad i församlingen vars his-
toria började skrivas redan 1893. Siri däre-
mot är ursprungligen en småländska från Kro-
nebergslän. Hon kom dock snabbt in i ruti-
nerna...

– Vid ett av mina första besök hemma hos 
Gunnar på gården fick jag veta vad som gällde. 
På morgonen kom han in och sa: "Kon ska 
kalva. Du får ta hand om barnen i söndagssko-
lan". Det var bara att ge sig av. Sen har jag 
aldrig slutat, berättar Siri.

Idag har församlingen ett 70-tal scouter 
och de är från sju år och uppåt. Riktig scout 
blir man som tioåring.

– Vi träffas varje vecka och gör en massa 
olika saker. Det är lärorikt att vara med i scou-
terna och visst pratar vi en del om Jesus, men 
det är upp till var och en att tro eller inte tro, 
säger Gunnar.

Höjdpunkterna för SMU-scouterna är den 
återkommande lägerverksamheten, där man 
både träffar vänner från övriga Sverige och i 
vissa fall från andra delar av världen.

– Grunden handlar om gemenskap och 
kamratskap, understryker Gunnar.

Scouternas bästa intäktskälla i Guntorp är 
Kilanda marknad med öppen gård.

– Då gräddar vi våfflor som ingen annan. I 
fjol slog vi rekord. Det gick åt 45 liter smet, 
sen tog råvarorna slut, berättar Siri och be-
römmer alla som hjälper till för att hålla tra-
ditionen vid liv.

Stora ögonblick i Guntorps missionsför-
samling är och förblir renoveringen, om- och 
tillbyggnaden av kyrkan. Det skedde under 
vintern 1989 och invigningen den 21 maj 1989 
lockade 125 personer till Guntorp.

– Det räddade verksamheten, men det var 
inte helt enkelt att lösa finansieringen. Vi 
fick ett bidrag från Ale kommun på 75 000 
kronor, ett stöd från missionsförbundet cen-
tralt på 125 000 kronor. Totalt kostade det 
400 000 kronor och det ordnade sig till sist, 
minns Gunnar.

Det var en imponerad Lennart Zackris-
son, ordförande i Ale Rotary, som överläm-
nade diplom och en check på 2000 kronor.

– Pengarna får ni använda hur ni vill, gärna 
privat, sa Zackrisson men Gunnar och Siri 
svarade snabbt:

– De behövs i verksamheten.
Eldsjälar 24 timmar om dygnet, 365 dagar 

om året. Punkt slut.
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PÅSK
BASAR
Lördag 20 mars

kl 11.00
i Kilanda skola

Behållningen går till Tahiti

Välkomna!
Styrelsen Starrkärr Röda Korset

Starrkärr

www.svenskakyrkan.se/skepplanda
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www.mittiale.se 
0303-444 000

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

Älvängens Blå kyrka
Jungfru Marie Bebådelsedag
Söndagen den 21 mars 11.00

 

Familjegudstjänst
 

Präst: Andreas Pervik

Kyrkkaffe

Starrkärrs kyrka
Musikgudstjänst   

Jungfru Marie bebådelse dag
Söndag 21 mars kl.18.00

Damkören Vox feminale sjunger 
Maria-musik av bl.a. svenska kvinnliga 

tonsättare under ledning 
av Sabina Nilsson

Ackompanjemang: Lisa Johansson
Präst: Björn Nilsson

LOPPIS
ALE-GÅRDEN I NYGÅRD

LÖRDAG 27/3 2010 
LÖRDAG 24/4 2010
TID KL: 10.00-14.00
BOKNING LOPPISBORD
Anita 0520-66 21 14
Pris per bord 75 kr

Cafeteria finns
klipp ur och spara

En kväll i 
Alf Robertsons anda

TILL MINNE AV ALF
Hustru Monica Robertson och Alfs ständige 
vapendragare i musik,en resa i ord och ton 

samt minnen från Alfs händelserika liv.
Skepplanda Bygdegård 
tisdag 23 mars kl 19:00

Entré 100:- /pers.
Ring för info tel 0735-35 16 58

MISSA INTE

LE KOMMUNA

Mellangårdens 
Förskola
Tänker fira sitt 
20 års jubileum med 
öppet hus

Fredagen den 
26 mars 
12.30-14.30

Hjärtligt 
Välkomna!

Ale Rotary överlämnade genom ordföranden, Lennart Zackrisson, Ale Rotary hedersdiplom till Siri och Gunnar Hansson för mångårigt 
arbete i Guntorps missionsförsamling, där främst scoutverksamheten för ungdomar har upptagit mycket tid.

Ale Rotary diplomerade Hansson

SCOUTAR SÄLLAN

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

HeavenHack 
CREW

Vill du vara med och arbeta 
med Ales största LAN?  

Är du intresserad? 
Kontakta oss, crew@heavenhack.se 


