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S:t Peders kyrka

Söndag 15 april kl 10.00

Familjegudstjänst
”Änglakören” framför musikalen 

Daniel i lejongropen
Präst: Magnus Skredsvik

Ale-Skövde församlingshem

Tisdag 17 april kl 18.30

Församlingskväll
Stefan Martinsson berättar om arbetet 

på Drottning Silvias Mödrahem i  
Rio de Janeiro. Kaffe serveras.

Välkomna!

STARRKÄRR. Varför 
firar vi påsk och vad är 
helgens egentliga inne-
börd?

För att få reda på det 
fick skolbarnen uppleva 
en spektakulär tidsresa 
i Starrkärrs kyrka.

Det var spännande 
och informativt på 
samma gång.

Påsken är den viktigaste hög-
tiden under det kristna kyr-
koåret. Inom kristendomen 

firas påsken till minne av 
Jesu lidande, död och upp-
ståndelse, samt till de tal han 
höll. Allt detta och mycket 
mer därtill delgavs skolbar-
nen som besökte Starrkärrs 
kyrka på onsdagsförmidda-
gen. Ahlafors Fria Skola var 
där med flera barngrupper.

– Mycket pedagogiskt 
och bra upplagt. Jätteintres-
sant, förklarade Pia Eke-
lund, klassföreståndare för 
årskurs 5.

Eleverna togs med på en 
rundvandring i kyrkan och 

fick bland annat möta Jesus 
och några av hans lärljungar. 
Besöket innehöll även sång 
och musik.

I samband med Jesus upp-
ståndelse fick elever och per-
sonal ta emot varsin påsklil-
ja från församlingen. Nöjda 
med sin vistelse i Starrkärr 
och fyllda med nya kunska-
per kunde eleverna återvän-
da hem till skolan igen.

Tidsresa om påskens innebörd
– Skolelever besökte Starrkärrs kyrka

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Skolbarnen som besökte Starrkärrs kyrka bjöds på bröd och fick veta om bakgrunden till 
nattvarden.

Plötsligt uppenbarade sig Judas som var den som förrådde Jesus.

Som avslutning delade församlingens personal ut en blomma och önskade glad påsk.

Aktivas första månadsmöte under led-
ning av nye ordföranden Göran Svens-
son ägde rum den 28 mars. Sånger och 
dikter av Gustaf Fröding skulle vi få lyssna 
till denna dag. Dock var Göran tvungen att 
först påpeka att parkering inte är tillåten på 
Kvarnstallets p-plats.

Därefter var det dags för ”två käring-
er”, Ingela Haedde och Lena Molan-
der, att inta scenen. Genom ett omväxlan-
de program i ord och toner, fick vi ta del av 
den kände Värmlandsskalden Frödings liv 
och leverne. Född på Alsters herrgård 1860 
levde Fröding ett mycket ensamt och tra-

giskt liv.
Ingela och Lena kunde dock konsten att 

framföra sin repertoar med mycket värme 
och glädje och ofta på härlig Värmlands-
dialekt. Vi fick lyssna till dikten om Våran 
prost, sjunga om Tre trallande jäntor, höra 
hur det gick till på Det förskräckliga caféet 
och mycket mer. Vad kunde sedan vara mer 
passande än att avsluta programmet med 
Ack Värmeland du sköna?

Marita O påminde om aktiviteter under 
april och Bengt B om resor. Ingela S be-
rättade att Stora Göteborgsturen repriseras 
den 20 september. Göran S meddelade att 
insamlingen till Barncancerfonden gav 2 444 
kr i februari, att medlemsantalet uppgår till 
1 324 och att nytt teaterombud efterlyses. 
Det vore bra om fler anmälde sig till må-
nadsmötena via internet. Nisse W berättade 
om boken Naturens pärlor.

Vår nye ordförande Göran Svensson av-
slutade mötet på sedvanligt sätt med en his-
toria.

Nästa månadsmöte, den 25 april, gästas vi 
av Kadir Meral, lärare, ståuppare och före-
läsare. Kadir underhåller med funderingar 
kring vardagens kulturkrockar.

Inga Isaksson
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Sånger och dikter av Gustaf Fröding
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