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KYRKOFULLMÄKTIGEKYRKOFULLMÄKTIGE
i Starrkärr-Kilanda församling
kallas till extra sammanträde 

onsdagen den 20 marsonsdagen den 20 mars
kl. 18.00 kl. 18.00 

i Starrkärrs församlingshem.

Ärenden enligt utsänd kallelse

Kurt Nielsen, ordförande

Lagen från PRO Färge-
landa och PRO Hjärtum-
Västerlanda hade vunnit 
flera tävlingar under 
hösten och vintern. Nu 
var det dags att tävla om en 
plats i finalen.

Från de båda fören-
ingarna hade det kommit 
ett hundratal medlemmar 
för att heja fram sitt lag. 
Tävlingen består av tio 
omgångar med två frågor 
i varje omgång. Lagen har 
en och en halv minut på 
sig att skriftligt besvara 
frågorna.

De 20 frågorna var 
mycket svåra och omfat-
tade olika ämnen som till 
exempel musik, litteratur, 
geografi, mytologi med 
mera. Lagen var mycket 
jämna kunskapsmässigt 
och bjöd på en spännande 
tävling. När nio omgångar 

var klara var poängställ-
ningen elva lika. Nu fanns 
det endast två poäng kvar 
att kämpa om.

Tävlingsledaren Runo 
Elgh delade ut de sista 
frågorna. Nu var det spän-
nande! Skulle tävlingen 
avgöras eller måste han ta 
till utslagsfrågor? Här kla-
rade laget från Hjärtum-
Västerlanda att svara rätt 
på båda frågorna medan 
Färgelanda klarade en.

Slutresultatet blev 13 
för hemmalaget och 12 till 
Färgelanda.

PRO Hjärtum-Väster-
landa gick till distriktsfina-
len och får där möta laget 
från PRO Trollhättan 
Södra. Den tävlingen går 
den 11 april på Hebetea-
tern i Trollhättan

Tage Lindell

Jag tänker att våra inre behov 
är på tre plan. Vi behöver 
verkligen få betyda något. Vi 

behöver få ge något, bli använda, 
vara behövda. Det ger en stor 
tillfredsställelse. Det är sådant vi 
ofta får utlopp för i våra arbe-
ten eller när vi t.ex. tränar ett 
fotbollslag eller när vi bidrar med 
något i pensionärsklubben. Vi 
kan kalla det behovet UT.

Men vi skulle inte alls orka om 
vi bara gav ut hela tiden. Den som 
gör det riskerar nog att gå in i 
väggen. Vi behöver sammanhang 
när vi blir påfyllda också. Där 

är våra nära gemenskaper oum-
bärliga, vår familj kanske eller 
nära vänner. De sammanhangen 
ger oss energi och kraft. Det är 
liksom därifrån vi utgår när vi 
skall ge ut. Vi kan kalla detta IN.

Men jag tror inte detta räcker, 
jag tror att vi alla behöver ett 
UPP också. Det handlar om 
påfyllning för både vårt IN och 
vårt UT. Det kan handla om 
musik eller litteratur t.ex. men 
jag tror också att det kan handla 
om något större, om Gud. UPP 
är det som ger oss inspiration och 
näring helt utifrån.

Dessa tre, UT, IN och UPP, 
är som tre sidor på en triangel 
som tillsammans tillfredsställer 
våra inre behov. Om någon av 
triangelns sidor saknas blir livet 
fattigare och vårt inre liv i sämre 
 balans. Alla sidorna är nödvän-
diga, tror jag, för att vi ska må 
riktigt bra.

Söndagens tema i våra kyrkor 
är Livets bröd. Och Jesus säger i 
en av texterna, att han, att Gud, 
är livets bröd. Han vill vara vårt 
UPP, säger han. Han vill ge oss 
daglig näring för vårt inre liv. 
Han vill ge oss den inspiration vi 

behöver 
för vårt 
IN och 
vårt 

UT. På andra ställen i Bibeln 
blir det tydligt att han värderar 
IN och UT lika högt. Ingen ger 
ut så mycket som han, t.o.m. sitt 
eget liv och hans gemenskap med 
lärjungarna värderar han så högt 
att han ibland drar sig undan med 
dem istället för att finnas till för 
alla som vill att han ska bota deras 
sjuka.

Jag tror att vi har möjlighet 
att få det ännu bättre i våra liv 
om vi ibland funderar över hur 
vi har det med vårt UT och IN 
och UPP. Jag tror att våra inre liv 
kan bli ännu mer i balans. Och 
jag tror att Gud kan hjälpa oss 
med det.

Per-Martin Andersson
Präst Starrkärr-Kilanda församling

Betraktelse

GUNTORP. Guntorps 
Missionsförsamling har 
fått en ny pastor efter 
AnneMarie Svenning-
hed som pensionerat 
sig.

I söndags var det 
installationsgudstjänst 
för Lars Gunther – IT-
pastorn kallad.

– Det är smeknamnet 
jag går under. Datorer 
har alltid varit en stor 
hobby, säger Lars till 
lokaltidningen.

Lars Gunther är fjärde gene-
rationens missionsförbun-

dare. Hans farfars far var med 
och grundade församlingen i 
Viared där Lars är uppväxt.

– Nu är Viared känt som 
ett industriområde utanför 
Borås, då var det en jord-
bruksbygd.

Under gymnasietiden 
tänkte sig Lars att bli forskare 
inom astrofysik eller kärn-
kemi. Så blev det inte.

– Det var i den vevan som 
jag upplevde kallelsen. Jag 
genomgick utbildning och 
var ordinerad pastor 1994, 
berättar Lars Gunther.

Två år senare blev han 
anställd som pastor i Velanda 
missionsförsamling och vid 
sidan av det även skolpastor i 
Trollhättans kommun.

– Samtidigt drev jag en 
datafirma, lite grann på hob-
bybasis. Jag var med redan 
vid webbens begynnelse, för-
klarar Lars som ganska snart 
förärades smeknamnet IT-
pastorn.

2001 valde Lars Gunther 
att sluta 
som pastor i 
Velanda och 
någon ny 
pastorstjänst 
var han inte 
intresserad av 
vid denna tid-
punkt.

– Istället 
började jag 
som datalä-
rare på Nils 
E r i c s o n s -
gymnasiet i 

Trollhättan. Nu blev IT min 
huvudsysselsättning och jag 
predikade när ledig tid fanns.

Det var så han kom i kon-
takt med Guntorps missions-
församling första gången. 
Församlingen stod pastorslös 
och Lars Gunther fick rycka 
in med jämna mellanrum.

– Vi pratar cirka tio år till-
baka i tiden. Jag var talare i 
samband med en del Alpha-
kurser och lärde på så sätt 
känna Guntorp och dess 
medlemmar.

Förutom sin datalärar-
tjänst verkade Lars som kon-
sult åt Skolverket. I samband 
med gymnasiereformen var 
han med och formade ämnes- 
och kursplanen för inrikt-
ningen webbteknik.

– Gränssnittsdesign var 
ett av de ämnen som jag fick 
mandat att införa på gym-
nasiet. Det handlar om att 
göra datorer och elektroniska 
apparater funktionella, tillta-
lande och användbara. Man 
ska trivas att jobba med dem, 
säger Lars som har ytterligare 
ett par ämnen på sitt samvete.

När pastorstjänsten för 
Guntorps missionsförsamling 
lystes ut blev Lars Gunther 
intresserad. Han bestämde 
sig för att söka.

– Detta är en annorlunda 
församling, som nästan ute-
slutande består av ungdomar. 
Församlingen är ungdomsar-
bete och det tilltalar mig.

Vad är din styrka som 
pastor?

– Jag kan svara på frågor, 
berätta vad bibeln säger och 
göra det meningsfullt när 
problem dyker upp. 

Hur vill du att försam-
lingen ska uppfattas av era 
medlemmar?

– Att man är välkom-
men som man är, känner 
sig bekräftad men samtidigt 
utmanad. 

Vad är prioriterade 
arbetsuppgifter för dig så 
här inledningsvis?

– Först och främst handlar 
det om att lära känna försam-
lingen och dess vänner ännu 
bättre. Jag ska lyssna. Sedan 
gäller det att hitta varje per-
sons unika bidrag.

Lars Gunther är anställd 
på halvtid. Resterande tid ska 
han ägna studier inom teo-
logi.

– När jag är ledig kopplar 
jag gärna av med lite NBA-
basket i tv-soffan, avslutar 
Lars Gunther.

JONAS ANDERSSON

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Onsdag 13 mars
Skepplanda Församlingshem

18.30 ”Lutherhjälpskväll”
Brödlotteri

Dragning på listor
Kaffeservering

Bröd och kakor mottages tacksamt  
till lotteriet.

Allt till förmån för Svenska Kyrkans 
Internationella arbete

Välkomna!

Elimförsamlingen
Alafors

EXTRA  
ADMINISTRATIONSMÖTE

Söndagen den 24/3 2013 kl 11.00
Ärende: Försäljning av Fastigheten Rished 3:12

Styrelsen

Lars Gunther är ny pastor i 
Guntorps missionsförsamling.

IT-pastor installerad i Guntorp

Ett liv i balans

NÖDINGE FÖRSAMLING

www.svenskakyrkan.se/nodinge 
Pastorsexpeditionen 031-98 00 12, Redaktionen 0707-69 00 13

Söndag 10 mars
11.00 Gudstjänst för Stora & 
Små Nödinge kyrka
Reine Bäck. Barn ur barnkö-
rerna medverkar och en
Brödaktion till förmån för 
Världens barn sker vid kyrkkaf-
fet i Nödinge Församlingshem 
efteråt. Bröd & bakverk till auk-

tionen tas tacksamt emot innan 
gudstjänsten i församlingshem-
met.

11.00 Mässa Surte kyrka
Harry Hultén

Onsdagsträff 13 mars
Surte församlingshem 14.00

LARS GUNTHER
Ålder: Fyller 47 i år
Bor: Lägenhet i Lödöse
Familj: Ensamstående
Intressen: Datorer och basket
Motto i livet: Jag lånar Augusti-
nus uttryck: ”Älska Gud och gör 
vad du vill”

PRO Hjärtum-Västerlanda vann PROvetarnas semifi nal 
mot Färgelanda. Nils-Olof Körner, Stig Hansson, Birgitta 
Johansson och lagledaren Berth Andersson har nu att ta 
sig an PRO Trollhättan Södra i fi nalen.

PRO Hjärtum-Västerlanda klara för fi nal


