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Vår och försommar, vilken 
härlig tid! För oss som 
gillar att åka motorcykel 

är det är en speciell känsla med 
de första turerna på våren. Som 
passagerare kan jag bara sitta och 

njuta av naturens alla dofter och 
allt det vackra, och bli helt hän-
ryckt. För ska man tro ordbo-
ken så betyder hänryckning att 
bli gripen av oemotståndlig för-
tjusning, och det är precis vad 

jag blir!
Också i Guds ord talas det om 

hänryckning, men med en annan 
utgångspunkt. Upphovet till 
denna hänryckning är den helige 
Ande, som fyllde Jesus vänner 
på pingstdagen i Jerusalem då de 
förvandlades från rädda kristna till 
frimodiga förkunnare (Apg 2). 

Bakom Bibelns ord för hän-
ryckning döljer sig ordet ekstasis, 
som betecknar förflyttning från 
ett tillstånd till ett annat. När vi 
tänker på vad vi oftast lägger in 
i ordet extas (som har sin grund 
i ordet ekstasis), så kan vi bli lite 
fundersamma. Men den helige 
Ande är inte extatisk på ett spek-
takulärt sätt. Men han för in ett 
nytt tillstånd, gudomligt liv, mitt i 
vår mänsklighet. 

Den helige Ande är den som 
lägger evigheten i våra hjärtan 
när vi uppriktigt sätter vår tro 
till Kristus. Som gör Guds ord 
levande och vill vara vår dagliga 
medvandrare och Hjälpare. Som 
gång på gång låter oss förnimma 
livet i den himmelska världen 
och ger oss vägledning, kraft och 
uthållighet att fortsätta livet på 
trons väg. 

I hänryckningens tid får 
vi glädja oss åt både naturens 
nyfödelse och åt det andliga 
livets födelse. Inget av det kan vi 
producera själva, i bägge fallen 
är Gud både initiativtagare och 
verkställare. Men att ta emot och 
glädja sig åt det som Gud ger, det 
är möjligt för var och en!

Marie Nordvall
Pastor i Smyrna-

församlingen Älvängen

Betraktelse

I hänryckningens tid

0303-444 000
Först med det senaste?
Nyhetsbrev på www.mittiale.se
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Söndagen den 12 juni

Starrkärrs kyrka
Mässa kl. 11.00
Flickkören framför musikal. 

Avtackning av församlingspedagog 
Solveig Markebo Sandersson.

Därefter
Vårfest

vid och i församlingshemmet.
Korv bröd kaffe, Hästskjuts, Fiskdamm, 

Ansiktsmålning, Poängpromenad, 
Rutschbana med mera ute och inne! 

Välkomna alla! Barn, mammor-pappor, 
mormor-morfar, farmor-farfar, 

moster-morbror, faster-farbror, kusin...

Älvängens blå kyrka
Mässa kl. 11.00

Avtackning av kantor Åsa Gunnervik. 
Kompband mm.

Vill Du äta en god lunch, ta en fi ka 
och gunga lite i gungan?

Är Du sugen på att träffa lite folk?
Är Du mellan 0-105 år?

Då är Du välkommen till

ÖPPET HUS 
i Starrkärrs församlingshem

OBS! 
Hemlig gäst varje dag ca 12.30!

Öppet kl. 10.00-14.00
Tisdag, onsdag och torsdag

14/6, 15/6 och 16/6
och 21/6, 22/6 och 23/6  

Lättlunch, Kaffe och fi ka,
glass och mycket mer…

Förmiddagscafé
Kilanda 9 juni 

kl. 10.00-12.00
Det är en kyrkogårdsvandring i och runt 

Kilanda kyrka med Bo Björklund.

ÄLVÄNGEN. På pingst-
helgen blir det jubi-
leumsfirande hos 
Smyrna i Älvängen.

Två medlemmar som 
fortfarande är i livet 
var med vid grundandet 
för 75 år sedan.

Sigrid Karlsson och 
Stina Carlsson släp-
per inte kontakten med 
församlingen i första 
taget.

Nu till helgen firar Smyrnaför-
samlingen sitt 75-årsjubileum. 
Det blir kalas i dagarna två. 
Barnen kan se fram emot hopp-
borg, fiskdamm, figurballong-
er och ett spännande drama 
på lördagen. Den något äldre 
publiken kan besöka second 
hand-butiken eller ta del av 
utställningen med informa-
tion om församlingens historia.

Ett par som känner till his-
torien bättre än några andra är 
Sigrid Karlsson, 92, och Stina 
Carlsson, 91. 

– Min pappa Karl Karls-
son var med och startade för-
samlingen. Andra ledande 
personer var Calle Svensson 
och Alfred Hansson, berät-
tar Sigrid.

Pingstväckelsen i Älväng-
en är egentligen framsprung-
en ur baptisternas verksam-
het. De arbetade i bygden 
sedan år 1910. Linneakyr-
kan i Göteborg stod bakom 
denna verksamhet, vars cen-
trum var i Kattleberg. År 1928 
hyrde en liten grupp pingst-
vänner en lokal vid Stationsvä-
gen i Älvängen. När gruppen 
1930 blev utpost till Smyrna-
församlingen i Göteborg, fick 
man även därifrån hjälp i pre-
dikoverksamheten.

Den 23 februari 1936 höll 
pingstvännerna gruppmöte i 
en hyrd lokal i centrumfastig-
heten, i Älvängen. Sedan ett år 
tillbaka höll man sina möten 
där, då lokalen på Stationsvä-

gen blivit för trång. Nu hade 
tanken på församlingsbildande 
mognat till handling.  

– Församlingen växte och 
efter en tid spelade man en allt 
större roll i samhället, berät-
tar Stina.

Till sin nuvarande plats, 
Gamla hotellet i Älvängen, 
flyttade Smyrna 1976. Det är 
också där som jubileumsfiran-
det kommer att äga rum.

– Vi hoppas på fint väder 
och mycket folk, säger pastor 
Marie Nordvall, som är den 
14:e föreståndaren sedan star-
ten för 75 år sedan. 

– Den längsta anställningen 
hade Sigvard Svärd som job-
bade under åren 1989-2004. 
Efter honom kom Monica 
Werner som blev den första 
kvinnliga föreståndaren och 

pastorn, berättare Marie.
Sigrid Karlsson och Stina 

Carlsson har varit väldigt en-
gagerade i Smyrnaförsamling-
en under åren. Numera nöjer 
de sig med att besöka guds-
tjänsterna lite då och då.

– Jag ska försöka ta del av ju-
bileumsfirandet på något sätt, 
säger Stina.

– Det vore självklart jättero-
ligt om Sigrid och Stina besö-
ker oss när vi fyller 75 år. De har 
lagt ned mycket själ och hjärta 
i församlingen, säger Marie 
Nordvall.

På söndag blir det guds-
tjänst med predikan av teolo-
gen och före detta ungdomsle-
daren Ulrik Josefsson.
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Smyrna rustar för jubileumsfest
– Sigrid och Stina var med vid grundandet

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Sigrid Karlsson och Stina Carlsson var med när Smyrnaför-
samlingen i Älvängen grundades för 75 år sedan. Här ses 
de tillsammans med nuvarande pastorn Marie Nordvall, som 
hoppas på många besökare i samband med helgens jubi-
leumsfirande.

- Mer än bara lokaltidning

Nyhetstips till vår 
sommarbilaga!
Vi behöver Er hjälp att 
fylla vårt sommarnummer.
Känner du någon med ett udda intresse, 
ett udda yrke eller en unik livsstil?

Vi är också intresserade av Era lokala 
smultronställen. Låt fler få ta del av dem.

Tipsa oss snarast!

Johanna Roos
0707-79 55 44
johanna@alekuriren.se


