
alekuriren  |   nummer 21  |   vecka 22  |   201024

��������	�
�����������
�������������	
������
������

������
�	


�������������������
�������	�
�����
����������������������
������������� ���!""����#��!���"�$������%&'� ����(
����!�%�$�	%"� ����(
�!��"��!�#��%�)� (�*�+��%&'�����!(
,-(..�/%������ �����!�"���'���
�"�0�12�3%4�%&'�
�**����%�"�� ��)���!��%&'� 4&���� ��(

�	�
��������
��������	�������	�
�����
���
�������
��	������������	����� �����	
�����
5��������������!��'+��!)�������""��"��!*��'
��"6�.7.789:;<9#�.:.:8�9..,=

����������������������
!�
����������"�����
,,(..� 	���'� ������������
���&�

#	����������� �����
,-(..� >�"� �"�*+��?���!&�!������@)����+�������4��!A�
���&�

��������$�����%���
,,(..� �+�������4��!������������
���&�
,�(..� ���������������
���&�

%�
����������&�����
,<(..� �+���������)�&�'��������������
���&�

%��
���������������
,9(..� �������4��!��%  !� ��������	�� !�
��������������B>�����*����B�$�����?�%��! ���""�,..������*�"�� �!)���"!���)%��/%&'
��������������!"�����"+��$�����#�C"!�� ���!��%�$�?�!�%�D�!

�'������"$�����%���
,,(..� �������4��!�>�>�"�0�
,=(..� �%'������)�&�'��������������>�>�"�0�
,:(..� �+�������4��!��)(� ���������������>�>�"�0�

%�
����������� �����
,,(..� ��%""�)��������������>�>�"�0�

��������������������������������������
��������������������

���������	

��������������
��������

�������	
��������	�����	���������������������������	����	�����������	
�����	
����	����	�����	����	������	��������������	��	������	�	��	 !�	��	��	����	
�"���	��	���	�����	��	� �	������	����������	
#�����	�"	����	��� �	���	��	��	�!����	 �	�"	���	�	���	��	��	��	���	 �	
�"	����	�����	�	 ������	�����	�$���%	��	 ��	"�������	��	����	���	�����	��������	
����	&	���	
��	� ����	��	'())*(+*(�	��	
�����	���������	
��������	

,��	-���������	��
 ���� �	� ����	�������	
��������	��	
��$���	����
 ����
#-�� ��������������	(�)*./((0.%	(�(�*+.(()/
1�� ���2������ �	(�)*./(()'�

���������������
������� ��
�������������
()		.(	 34564#%	745&4	 		 	

))		)+	 #&89%	3:56&9	9:��456
)+		0'	 ;459<<=�%	>#:	9:��456

)	:		'(	 39&�3:5?%	8:�@&?	745&4	:9&<43:6
	
���	
������������
)		�/	 <65A73:5?%	�&9<	4B:9	&@45

4		'+	 �AC�%	7468&9�4

�		'�	 C=84�<<=�%	745?45:64
:		+D	 �=5�?5:�%	4E?E<6

�������
���������
#-�� ������������	�	�������	
��������	��	'()(*(0*(0	����"��	��	
�����	
���������	����	�����������	���������	
��������	����	
��$�	�	"������	������	
������	�	��	��	�	���������������	?���������������	��	�����	��� �	
����"����!�%	��-���	��	������	����%	�������� �%	������	���	���� ��	
���������� �����	3���"���	��	����
������	��������	� �	������-�������	
<���������	���!��	����	�������	
��������%	���������	�%	DD0	0�	<"����	
<���������	��	�	��� ����	�����	���	'D	$"��	'()(�

,��	-���������	��
 ���� �	� ����	�������	
��������	��	
��$���	����
 ����
#-�� ��������������	(�)*./((0.%	(�(�*+.(()/
1�� ���2������ �	(�)*./(()'�

��������	 	��
������������

���������������
��������
(+		.*)(	 	#459<<=�%	?E<64,	:9=,
(/		))	 	@&564�:�%	8&9�4
(/		)+	 	C=84�<<=�%	:&@=5	5E68
)�		'�	 	5F3:5?%	?E��45	45@&�

)+		�(	 	�&9<<=�%	745?45:64	8:�@&?	
)+		/.	 	9:&�=�:�%	8:9@&
	
���	
������������
��������	
)		/D	 ,=5<:99%	?E994	3&5?&6	9&��:4
	4		0/	 C=84�<<=�%	CE�&68	6:5:<&4
	3		�		 9A��%	474��4
	�		+		 #459<<=�%	84549�	<:@:5&�
	:		'D		 68=5<<G�%	?:5�4	<=,&4

���%� !��%��
������+������	+��! "���

Under det nu gångna läsåret har en konfirmand-
grupp med deltagare från Smyrnakyrkan Älväng-
en och Missionskyrkan Guntorp läst tillsammans 
under ledning av pastorerna Marie Nordvall och 
AnneMarie Svenninghed samt ungdomsledarna.

Under pingsthelgen hölls avslutningshögtid som 
inleddes på lördag med samling i en absolut full-
satt Missionskyrka i Älvängen. Där gjordes en ge-
nomgång av vad konfirmanderna på olika sätt lärt 
sig under året.

I en rast, i det vackra vädret, serverades utomhus 
mingel bestående av frukt och dricka. Samlingen 
avslutades med en andakt inne i kyrkan.

På pingstdagen hölls konfirmationsgudstjänster 
i Smyrnakyrkan och i Guntorps missionskyrka för 
respektive konfirmander. I Smyrnakyrkan predika-
de pastor Marie Nordvall. Ungdomarna medverka-
de med drama och biblar utdelades. 

I Guntorps missionskyrka leddes gudstjänsten 
av Anna Bengtsson. Pastor AnneMarie Svenning-
hed predikade och ungdomskören medverkade för-
tjänstfullt med sång. Konfirmanderna erhöll sina 
biblar under en välsignelseakt. Från SMU fick ung-
domarna var sin bok. Nattvard firades, och efter 
gudstjänsten var det servering ute i det soliga och 
sköna vädret.

Hela helgen präglades av stor tillslutning, god 
gemenskap och skön stämning. Detta ger ett vack-
ert minne för ungdomarna och deras familjer.

Gunnar

Stor konfirmationshögtid 
i Älvängen och Guntorp

Konfagruppen från Mission i Älvängen och Guntorp, samt Smyrnakyrkan i Älvängen och Konfagruppen från Mission i Älvängen och Guntorp, samt Smyrnakyrkan i Älvängen och 
deras ledare.          Foto: Per Lagerqvistderas ledare.          Foto: Per Lagerqvist

Torsdag 3 juni kl 18 
Grillkväll vid kyrkan

Ohlins, fika, lotterier

Söndag 6 juni kl 11 
Gudstjänst

Elvor o. Janne Ohlin

Söndag 13 juni kl 15 
Stickgruppens visningar

av vårens arbeten. Servering.
Gäst: Missionär Kerstin Prosen, 

PMU, Vårgårda

Söndag 27 juni kl 15 
Ryds missionshus 
Midsommar

tillsammans med Filadelfia, Bohus
Leif Karlsson, Elvor o. Janne Ohlin

KLIPP UR & SPARA 
ANNONSEN
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