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Under en lång följd av år har det på mid-
sommardagen hållits en ekumenisk guds-
tjänst vid Hembygdsmuseet i Prästalund. 
I år firas denna gudstjänst vid Guntorps 
Missionskyrka eftersom det är konfirma-
tion i Starrkärrs kyrka.

Vid vackert väder samlas vi på backen 
bakom kyrkan och vid regn inne i kyrkan.

Medverkar gör AnneMarie Svenninghed 
med flera. Ta med kaffekorg! Vi ses vid 
Missionskyrkan i Guntorp.

❐❐❐

Från Guntorps Horisont

STARRKÄRR. Gammal 
som ung.

När lunchen dukas 
upp i Starrkärrs för-
samlingshem kommer 
det folk i alla åldrar.

– En utmärkt mötes-
plats, säger diakon 
Ulrika L Andersson.

Idén att laga lunch och få 
aleborna att upptäcka för-
samlingshemmet i Starrkärr 
föddes för sex år sedan. Initi-
ativet togs av Ingela Frans-
son och Katarina Axsköld.

– Det slog väldigt väl ut 
och därför har det fortsatt, 
förklarar Ulrika L Anders-
son.

Precis som traditionen 
bjuder så serverades det mat 
till självkostnadspris vid sex 
tillfällen under en tvåveck-
orsperiod. Antalet matgäs-
ter varierade från 50 och upp 
till 70.

– Vid 70 besökare så är 
det maxat. När vädret är bra 
väljer många att sitta på vår 

altan, berät-
tar Ulrika.

När lokaltidningen 
kommer på besök bjuds det 
köttsoppa med grönsallad 
och bröd. Till efterrätt ser-
veras nygräddade våfflor med 

sylt och grädde.
– Jättegott! Det kan inte 

bli mycket bättre än så här, 
säger Sten-Åke Carlsson, 
glad pensionär som hyllar 
församlingens initiativ.

– Just att det kommer 

människor i olika åldrar är 
roligt, som du själv ser så har 
vi besök av såväl barnfamil-
jer som pensionärer. Försam-
lingen får anledning att visa 
upp sig och personalen ges 
möjlighet att träffa besökar-

na under lättsamma former, 
avslutar Ulrika L Andersson.

Ett par dagar före invigningen provgick 10 
SPF-are gång- och cykelvägen mellan Nö-
dinge och Älvängen. Den är helt plan och 
välgrusad. Man går mellan järnvägen och 
älven. Mellan en bilfirma och Axel Chris-
tiernssons upptäcker vi en villa med en fan-
tastisk strandtomt. Ovanför järnvägen vid 
Oskullen ligger ett öde bostadshus med en 
fantastisk utsikt över järnvägen. Det lär ha 
byggts av en pensionerad järnvägare. Min-
nesstenen över Äskekärrsskeppet kan vi bara 
skymta på avstånd. 

Det hade varit trevligt med en rast-
plats efter vägen. Nu fick vi vänta till båt-
hamnen i Älvängen. Väl framme åkte hälf-
ten Lila bussen tillbaka. Inger Svensson tog 
en timmas sightseeing via Ryd och Sannum 
medan övriga nöjde sig med att bese Starr-
kärr och göra ett varv i Alafors.

Fredagen därpå gick 14 SPF-are från 
Nödinge till Hälltorp via Hallbacken och 
Dammen. Vi följde sedan den vackra Häll-
torpssjöns vänstra strand. Sex stycken run-
dade Hälltorpssjön och gick tillbaka medan 
övriga tog bussen från Alafors.

SPF:s kulturvandringar på fredagarna star-
tar höstsäsongen den 20 augusti med en ut-
flykt till Gunnebo slott. Ta kontakt med un-
dertecknad om ni vill hänga med.

Lennart Mattsson

Vandrande SPF-are

Församlingshemmet blev lunchcafé
– En mötesplats för alla åldrar

I STARRKÄRR

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Lunchen dukas upp i Starrkärrs församlingshem.

Maten smakade förträffligt och allra godast var nog våfflorna…
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