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i samarrangemang med Ale kommun, Mötesplats Ungdomi samarrangemang med Ale kommun, Mötesplats Ungdom

Hard Rock Gospel  Hard Rock Gospel  

15 januari 19.0015 januari 19.00
 gospel.kom och Real Groove gospel.kom och Real Groove

Biljetter fi nns att köpa på Biblioteket i Nödinge Biljetter fi nns att köpa på Biblioteket i Nödinge 
och på Starrkärr-Kilanda församlingsexpedition och på Starrkärr-Kilanda församlingsexpedition 
i Älvängen, Göteborgsvägen 93i Älvängen, Göteborgsvägen 93

Ale GymnasiumAle Gymnasium
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Förmiddagscafé

Kilanda församlingshem 
torsdag 27 jan. kl. 10-12

Den andliga sångskattenDen andliga sångskatten
DuoLars bjuder på en kavalkad 
av sånger från olika tidsepoker.

Den förste januari 1978 bör-
jade Lennart Bengtsson, 69, 
sin anställning inom Svenska 
kyrkan. 

– Jag såg en platsannons 
i GP där man sökte en kyrk-
vaktmästare till Ale-Skövde 
kyrka i Nygård. Arbetet till-
talade mig. Tidigare hade jag 
arbetat på en del industrier, 
Wicanders och Tudor bland 
annat, men det var inget för 
mig. Jag älskar att vara ute i 
naturen och därför tyckte jag 
att kyrkvaktmästarjobbet ver-
kade bra, berättar Lennart.

Hans förväntningar infria-
des och i över 30 år har Len-
nart varit församlingen trogen. 
Den senaste femårsperioden 
har han innehaft rollen som 
kyrkogårdsföreståndare med 
placering i Skepplanda.

– Trots att jag går i pen-
sion kommer jag att behålla 
mitt uppdrag som kyrkvärd 
i Ale-Skövde kyrka. Det är 
ett hedersuppdrag, förklarar 
Lennart.

Tacksamhet
Hustrun Lisbet, som fyller 65 
senare i år, har jobbat nästan 
lika länge i församlingen, 
närmare bestämt sedan 1980. 
Hon delar maken Lennarts 
förtjusning och glädje över 
jobbet.

– Du får kontakt med 
oerhört många människor 
i församlingen och många 
uttrycker sin tacksamhet över 
det arbete som vi utför, säger 
Lisbet.

– Faktum är att vi känner 
människor över alla genratio-
ner. Personer som vi såg döpas 
ser vi återvända till kyrkan för 

att gifta sig. Arbetet har också 
medfört att vi träffat männis-
kor i både glädje och sorg, för-
klarar Lennart.

Pensionärslivet medför 
inte med automatik att Len-
nart och Lisbet intar ryggläge 
i soffan. Tvärtom! Paret älskar 
att motionera och stillasit-
tande aktiviteter är inget som 
attraherar dem.

– Vi har cyklat tandem från 
Karesuando i norr till Ystad i 
söder. Cykelsemester har vi 
haft varje år sedan 1994. Nu 
får vi ännu mer tid tillsam-
mans och chansen att uppleva 
nya platser. Vätternrundan är 
också något som vi avverkar 
varje år, säger Lennart och 
berättar vidare om gemen-
samma maratonupplevelser i 
Paris, London och Berlin.

– För min del gäller det att 
lägga på ett extra kol med trä-
ningen. Nästa år, när jag fyller 
70, blir jag yngst i min klass. 
Då ska jag sätta konkurren-
terna på plats, skrattar Len-
nart som också tar sikte på sitt 
27:e Stockholm Marathon.

– Så länge jag får vara frisk, 
orkar och kan ser jag inget 
slut på löpningen. Det är ett 
bra sätt att hålla kroppen i 
trim. Sedan har vi ju huset här 
i Hålanda som ska skötas. I 
vinter har det blivit en hel del 
snöskottning, vilket Lisbet är 
en riktig hejare på.

Världens bästa arbete
Parets tre barn och sju barn-
barn lär också få se mer av 
Lennart och Lisbet framö-
ver, nu när plikten inte längre 
kallar.

– Jag har haft världens bästa 
arbete, men någon gång tar 
det slut. Jag är tacksam över 
den tid som varit och nu gäller 
det att njuta av livet som pen-
sionär. Det gäller att vara rädd 
om sin tid, så det ingen risk att 
jag kommer att sova bort den, 
avslutar Lennart Bengtsson.

Nu tackar Bengtssons för sig
– Trogna kyrkvaktmästare går i pension

I SANDÅKER

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

I samband med en gudstjänst söndagen den 13 februari sker 
en gemensam avtackning av Lisbet och Lennart Bengtsson, 
som båda går i pension. Lennart har jobbat 33 år och Lise-
bet 31 år i Skepplanda kyrkliga samfällighet.

HÅLANDA. Makarna Lennart och Lisbet Bengts-
son lämnar ett stort tomrum efter sig när de 
slutar sina respektive anställningar i Skepplanda 
kyrkliga samfällighet.

Avtackning kommer att ske vid en gudstjänst i 
Ale-Skövde kyrka söndagen den 13 februari.

– Det har varit världens bästa jobb, säger Len-
nart till lokaltidningen.
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