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I samband med den diplomeras Starrkärr-Kilanda församling till 
”Kyrka för Fairtrade”. 
Nattvard, lovsångsband, information och försäljning av 
fairtrade-produkter, Kyrkkaffe

FairtradeFairtrade
mässamässa

Söndag den 27/1 kl. 18.00 är det 
gudstjänst i Älvängens Blå kyrka

Förmiddagscafé i Starrkärrs församlingshem
24 januari kl 10-12

Vi gästas av PROkulele under 
ledning av Kent Larsson.

Biskopsvisitation av 
Skepplanda pastorat
LÖDÖSE. Under förra veck-
an skedde biskopsvisitation 
av Skepplanda pastorat.

Det sker vanligtvis med 
ett tidsintervall på sex 
år och däremellan görs 
prostvisitation.

– Som biskop åker jag 
ut till församlingen, går 
igenom arbetet, ser hur de 
praktiska och ekonomiska 
förutsättningarna ser ut 
samt tar del av de tankar 
och planer som fi nns för 
framtiden, säger Per Eck-
erdal.
Alekuriren fick ett samtal med 
biskopen innan torsdagskvällens 
veckomässa och mingel i St Peders 
kyrka. Tidigare under dagen hade 
han träffat anställda och förtroen-
devalda i församlingen.

– Jag hade överläggningar med 
präster och diakoner vilket var väl-
digt givande. Jag fick också möjlig-
heten att titta på Tunge kyrka som 
har en mycket intressant historia, 
förklarar Per Eckerdal vars efter-
namn är uppkallat efter just Eck-
erna i Lödöse.

– Min farfar hade ett torp i 
Eckerna och jag var här i min 
barndom. Det är emellertid första 
gången som jag gör en visitation 
här. Jag höll inte på att hitta hit 
efter vägutbyggnaden, slandskaps-
bilden har förändrats, konstate-
rade biskopen.

Balans över tid
Dialogen med församlingens 
anställda och förtroendevalda 
berörde bland annat de ekono-
miska förutsättningarna för de 
närmaste två åren där budgeten 
visar på ett underskott på 1,2 mil-
joner kronor.

– Det planeras renovering 
av yttertak och fasad på Tunge 

kyrka. Likaså ska fasaden bytas på 
Hålanda kyrka. Om vi tittar till-
baka på de senaste 20-25 åren så 
har vi utfört ett intensivt under-
hållsarbete av våra kyrkor. I den 
långsiktiga planen ser vi dock inte 
att några större åtgärder behöver 
vidtas förrän 2025 då det väntar 
takomläggning på Ale-Skövde 
kyrka, förklarade kyrkonämndens 
ordförande, Sven-Erik Björk-
lund, och tillade:

– Tittar vi bakåt så har vi åtskil-
liga år där vi har visat plusresultat. 
Av den anledningen känner vi oss 
trygga i den här frågan.

– Det låter bra. Det viktiga är 
att man ser en balans över tid, 
inflikade Per Eckerdal, som också 
belyste det faktum att försam-
lingen har många byggnader att ta 
hand om.

– Vi har fem kyrkor och fyra 
församlingshem. När vi ser på det 
prognostiserade medlemsantalet 
för 2020 kan vi konstatera att vi 
nog inte kan ha kvar det bestånd 
som vi har idag. Fyra församlings-
hem behöver kanske bli två. Med-
lemsantalet minskar med cirka en 
procent per år, berättade Sven-
Erik Björklund.

Hushålla med resurserna
Per Eckerdal gav sin syn på saken.

– Medlemsantalet minskar i de 
flesta församlingarna, men det är 
ingen katastrof det är frågan om. 
Det gäller dock att hushålla med 
resurserna, att man är medveten 
om konsekvenserna och kan vidta 
åtgärder då man fortfarande har 
en reserv i plånboken och inte står 
inför en akut situation. Kyrkor är 
inte museum utan förändras under 
tiden, sade Eckerdal och fortsatte:

– Det gäller att vi inom Svenska 
kyrkan anpassar kostymen efter en 

ny verklighet och att vi hittar nya 
vägar ut till människorna. Jag ser 
inte medlemstappet som ett hot 
utan som en förändring. Vi får 
ställa om och tänka igenom saker 
och ting. Vi får bli tydligare på 
att motivera människor. Jag ser 
det som en utmaning för alla oss i 
Svenska kyrkan.

Biskopsvisitationen avslutades 
med en visitationsmässa med visi-
tationsstämma i Skepplanda kyrka 
i söndags. Förutom Per Eckerdal 
medverkade också kontraktsprost 
Martin Lindh.

Biskop Per Eckerdal.
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SjungaGunga SjungaGunga 
i Starrkärri Starrkärr

Vill du sjunga och gunga med ditt barn? 
Ny grupp startar 22 januari 
i Starrkärrs församlingshem.

Vi sjunger gamla och nya barnsånger, 
både kristna och andra, lär oss ramsor 
och tar oss en liten dans. Enkel fika.
I första hand är gruppen öppen för 
barn i åldrarna 2-10 månader som 
bor i församlingen och är döpta, eller 
ska döpas.

Max 12 platser. Tisdagar 9.30-11.00

Frågor och anmälan till: 
Pernilla Olausson, 0303-444 037 
pernilla.olausson@svenskakyrkan.se

– Per Eckerdal mötte församlingsborna

TRE AV FYRA BARN 
ÖVERLEVER CANCER

Stöd Barncancerfonden 
PG 90 20 90-0   
Tel 020-902090

TRE AV FYRA BARN 
ÖVERLEVER CANCER

Ingemar Jonsson, Älv-
ängen har avlidit. Född 1923 
och efterlämnar makan Mil-
lan samt dottern Inger med 
familj som närmast sörjande.

Morgan Larsson, Nödinge 
har avlidit. Född 1966 och 
efterlämnar makan Ulrika 
samt barn som närmast 
sörjande.

Dagny Svensson, Nödinge 
har avlidit. Född 1932 
och efterlämnar döttrarna 
Margareta och Ann-Kristin, 
svärsöner samt barnbarn 
som närmast sörjande.

Elisabeth Ekberg, Skepp-
landa har avlidit. Född 1945 
och efterlämnar maken Lars 
samt döttrar med familjer 
som närmast sörjande.

Dödsfall

Vår käre Morbror

Kurt Nilsson

* 5/2 1934

har idag oväntat lämnat
oss i sorg och saknad

Surte
19 januari 2013

MICHAEL, CHRISTINA
med familjer

 
Ditt goda hjärta, Ditt 

ljusa sinne 

Hos oss skall leva           

i tacksamt minne 

Begravningen äger rum
fredagen 1 februari

kl. 13.30 i Surte kapell.
Akten avslutas i kapellet.

Döda

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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Onsdagsträff 30 januari
Surte församlingshem kl 14.00
Elisabeth Ingvarsson - vardags kosseri.

 
Gemenskapsträff 31 januari
Bohus servicehus Torsdag kl 15.00
Claes Corin visar bilder från Lofoten.
Fika.

Alla är välkomna!


