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

Tisdagen den 11 oktober 

Musikcafé i Nols kyrkaMusikcafé i Nols kyrka
Öppet mellan 18.30-20.30 

”Hjärtats lovsång” ”Hjärtats lovsång” 
är rubriken och medverkande är 

Lisa Gillsjö, sång och tvärflöjt och 
Marcus Larsson, piano och sång.

För Guntorps Missionsför-
samling har 2011 fram till 
nu varit händelserikt. Många 
människor kommer och går 
i kyrkan. Själva kyrkan, som 
byggdes 1958 och byggdes 

om och till 1988, har hela 
tiden värmts upp med direkt-
verkande el. Numera dyrt 
och tidskrävande att sköta 
inför varje samling. Därför 
har tanken funnits att kunna 

installera 
bergvärme, 
och så har 
nu skett.

Arbetet 
har utförts 
av KB Rör, 
Alafors, på 
ett förtjänst-
fullt sätt. 
Kostnaden 
blev cirka 
310 000 
kronor 
inklusive 

tilläggsisolering av vinden 
och byte av några fönster, 
plus ideellt arbete. Allt detta 
skulle inte vara möjligt att 
genomföra för församlingen 
som har 14 medlemmar, de 
flesta ungdomar. 

Men vid årsskiftet startade 
Leader Göta Älv. Det är en 
organisation som med hjälp 
av bland annat EU, statliga 
och kommunala bidrag 
skall utveckla landsbyg-
den. Framför allt vill man 
bidra till energibesparande 
åtgärder. Efter ansökan blev 
församlingen beviljad bidrag 
på 70 procent av kostnaden 
därifrån. Det var en förut-
sättning för att genomföra 
projektet. För återstående 

cirka 100 000 kronor har 
andra bidrag sökts och för-
samlingen bidragit själv med 
arbete och ekonomi. En del 
av summan återstår att finan-
siera. 

Att lokalen är varm och väl 
fungerande betyder mycket. 
Förutom gudstjänster är 
barn- och ungdomsarbetet 
stort.  Vid scouternas höst-
start har det kommit cirka 25 
nya barn och unga till olika 
patruller. Det är nu ett 80-tal 
scouter i olika åldrar från 
lågstadiet till unga vuxna. I 
höst har en konfirmandgrupp 
startat tillsammans med 
Smyrnakyrkan i Älvängen. 
Det finns också kör och lov-
sångsdans som övar i kyrkan. 
Huset är väl utnyttjat, men 
det finns även möjlighet att 
hyra det för olika samlingar. 

En av de saker som händer 
nu närmast är årets eku-
meniska Höstkvällar inför 
Ordet som äger rum tisdag 
11 och onsdag 12 oktober. 
På tisdagen delar Sanna 

Mansouri sitt livs berättelse 
med oss – ”Från muslim till 
kristen tro”. Hon är född och 
uppvuxen i Iran och arbetar 
nu som pastor i Bifrostkyrkan 
i Mölndal. 

På onsdag talar Ida-Maria 
Brengesjö om att vara ”ung 

lärjunge”. Samlingarna inne-
håller även bön och lovsång 
samt avlutas med fika vid 
borden.

❐❐❐

Från Guntorps horisont:

En församling på GEn församling på G

Energibesparande åtgärder har gjorts i Guntorps Missionskyrka.

SURTE. Gympa kan 
utföras på många olika 
sätt.

Till och med sittan-
des.

Varje torsdag träffas 
ett 15-tal pensionärer i 
Surte kulturhus för att 
mjuka upp stela leder.

Sittgymnastiken sker i PRO 
Surte-Bohus regi. Mellan 
klockan tio och elva prakti-
seras gymnastiska övningar 
under Doris Hellmans led-
ning.

– Sittgymnastiken har ett 
mångårigt förflutet. Jag kom 
in i bilden för ungefär fem år 

sedan. Under en period var 
det bara tre deltagare, men 
nu är vi desto fler. Det är 
roligt, konstaterar Doris.

För att alla ska kunna vara 
med genomförs övningarna 
sittandes. Inget tränings-
moment kräver överdriven 
fysisk ansträngning.

– Det är tillräckligt job-
bigt ändå. Syftet är att träna 
alla tänkbara små muskler i 
kroppen och samtidigt mjuka 
upp stela leder, säger Doris 
Hellman.

Stina Olsson, 86, tillhör 
en av de verkliga veteranerna 
i sällskapet. Hon har deltagit 
i sittgymnastiken i över tio 

år.
– Det är toppen! Jag är 

nöjd när jag går hit och nöjd 
när jag går hem. Det är ingen 

tvekan om att gymnastiken 
har betydelse för hälsan.

Efter avslutat gymnastik-
pass hägrar en stunds social 

samvaro.
– Då sitter vi och pratar. 

Det är friskvård det också, 
avslutar Stina Olsson.

Sittgympa för pensionärer
– Populär aktivitet i PRO:s regi

I SURTE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Stina Olsson tillhör vetera-
nerna i sittgymnastiksgrup-
pen.

Stela leder och muskler vevas igång.
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www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Tacksägelsedagen  
söndag 9 oktober 

Skepplanda kyrka kl 10.00 
Högmässa 

Bengt Broman 
Medverkande:  

Erik Hultstrand-Ahlin- trumpet 
Kyrkkaffe 

 
Hålanda kyrka kl 12.00 

Familjegudstjänst  
Magnus Skredsvik 

Medverkande: 
Hålanda Kyrkokör 

Johan Larsson - elbas 

Det händer i
GUNTORPS MISSIONKYRKA

Höstkvällar
inför Ordet
I Guntorps missionskyrka

Tisdag-onsdag 11-12 okt kl 19

Medverkande:  
Tisdag: Sanna Mansouri

Onsdag: Ida-Maria Brengesjö
samt Anne-Marie Svenninghed

Lovsång, bön och servering

Ämne tisdag: Ett livs berättelse 
från Islam till Kristen tro

Ämne onsdag: Ung lärjunge

VÄLKOMNA!


