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Förmiddagscafé 
23 september kl 10-12

Starrkärrs församlingshem

Jakten på den försvunna arken! 
Paul Persson präst från EFS kyrkan i Göteborg 

tar oss med på ett spännande äventyr om 
vart förbundsarken i Jerusalem tog vägen.

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

KYRKOFULLMÄKTIGEKYRKOFULLMÄKTIGE
i Starrkärr-Kilanda församling

kallas till extra sammanträde 
torsdagen den 30 sept. torsdagen den 30 sept. 

kl. 18.30 kl. 18.30 
i Starrkärrs församlingshem.
Val av elektorer och ersättare 

inför biskopsval i Göteborgs stift
Kurt Nielsen, ordförande

ÄLVÄNGEN. Andreas Pervik har fått 
sin efterträdare i Starrkärr-Kilanda 
församling.

Per-Martin Andersson är ny 
distriktspräst i Älvängen.

– De senaste tre åren har jag 
jobbat för Svenska Kyrkan på Tene-
riffa. Det var otroligt spännande, 
säger Per-Martin till lokaltidningen.

Per-Martin Andersson har arbetat som 
präst på fler olika platser i regionen, fem år 
i Högsbo, åtta år på Hisingen i Säve försam-
ling och fem år i Romelanda/Kareby.

– Därefter fick jag möjligheten att arbeta 
utomlands. Det hade länge varit en dröm och 
när tillfället dök upp och det var möjligt för 
familjen, så fanns det inget att tveka på. Det 
var fantastiskt roligt och en erfarenhet som jag 
bär med mig. Vi hade gärna blivit kvar, men 
tyvärr fungerade inte skolan på bästa sätt, för-
klarar Per-Martin.

– Förutom att det var ett fantastiskt klimat 
var det också spännande att se den roll som 
kyrkan spelade där. Många svenskar kom för 
att läsa tidningen eller ta en kopp kaffe. Ibland 
kunde vi ha besök av 300-400 personer under 
en dag. Det var många spännande möten och 
samtalen varierade från vardagliga ting till 
mer djupa ämnen.

För Per-Martin föll sig yrkesvalet naturligt. 
Han gör det som Gud vill att han ska göra.

– Gud vill ha mig som präst och har givit 
mig de gåvor som behövs för att vara präst. 
Det har skett i olika steg, det var ingen röst 
från himlen som talade till mig. Jag blev emel-
lertid ledd åt det här hållet.

Vad betyder kristendomen för dig?
– Jag skulle inte orka leva utan tro. Vetska-

pen om att jag är älskad vad som än händer 
mig, gör mig otroligt mycket tryggare och 
dessutom gladare.

Vilken högtid ligger dig varmast om 
hjärtat?

– Jag tycker det är fantastiskt att få fira påsk, 
från skärtorsdagen och fram till påskdagen. 
Det är ett sådant drama, som går från det svar-
taste svarta till det klaraste ljusa.

Ditt intryck av Älvängen så här långt?
– Jag började min anställning den förste 

september så jag har inte hunnit skaffa mig 
någon bild av samhället. Det jag kan säga är 
att jag har blivit väldigt väl mottagen och bara 
mött vänlighet.

Hur ser du på det bibelmaraton som 
stundar i oktober?

– Det låter roligt! Jag kommer att finnas 
med, men har inte involverats i arrangemang-
et fullt ut ännu. Det blir en kul och fascineran-
de utmaning att försöka locka fler besökare än 
dem vi vanligtvis ser på våra gudstjänster på 
söndagarna, avslutar Per-Martin Andersson.

Ny distriktspräst i Älvängen

I BLÅ KYRKAN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Per-Martin Andersson från Ytterby är ny distriktspräst i Älvängen efter Andreas Pervik.

PER-MARTIN ANDERSSON
Ålder: 48.
Bor: Ytterby.
Familj: Hustru och fyra barn, varav två bor hemma.
Intressen: Jag älskar att resa, lyssnar en hel del på 
musik och läser gärna.
Äter helst: Medelhavsmat.
Lyssnar på: Mycket, men inte allt. Är det dansband så 
stänger jag av. Jag är lite nostalgisk i min musiksmak, 
gillar Queen och Abba, men även nyare tongångar från 
exempelvis Norah Jones.
Drömresa: Det skulle vara Egypten i så fall.
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Söndag 26/9 
 Kilanda kyrka  

9.30 Mässa  Nordblom  

Nols kyrka  
11.00 Mässa  Nordblom  

Älvängens kyrka 
11.00 Mässa

Per-Martin Andersson,
ny präst i Älvängen, 
hälsas välkommen.

Söndagsskola    

Starrkärrs kyrka
18.00 Taizémässa Nilsson

Tillsammans med kammarkören 
VocAle och unga musikanter    

Tisdag 28/9 
Nols kyrka  

8.00 Morgonbön med frukost   

Älvängens kyrka 
19.00 Veckomässa  Andersson
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