
Vår ordförande 
Wivi-Anne Radesjö 
förklarade årsmötet 

öppnat med en parentation 
genom att tända ett ljus för 
de medlemmar som lämnat 
oss. Hon läste även en dikt 
av Karin Boye. Därefter 
sjöng vår eminenta PRO-
kör.

Denna dag, den 21 febru-
ari, samlades cirka 90 med-
lemmar från PRO Surte-

Bohus för att delta på vårt 
årsmöte. Klas Svensson 
valdes till ordförande för års-
mötesförhandlingarna och 
Gunilla Carlson till sekre-
terare. 

De flesta i styrelsen blev 
omvalda, men studieorgani-
satören Doris Hellman och 
försäkringsansvarig Ingrid 
Brobäck samt reseansvariga 
Elli Maijanen hade avsagt 
sig sina uppdrag. Doris 
kommer att hålla i kurser och 
cirklar även i fortsättningen 
och Elli har lovat hjälpa 
eventuell efterträdare.

Styrelsen och valbered-
ningen kommer att fort-

sätta sitt arbete. Nyvalda är 
Barbro Andersson ledamot 
och Jan Larsson som blir 
studieorganisatör. Ekono-
min var god och revisorerna 
och mötet gav styrelsen full 
ansvarsfrihet och förtroendet 
att fortsätta sitt arbete.

Hans Hellman rappor-
terade om KPR:s verksam-
het. Det har kämpats för att 
taxorna inte ska höjas, färd-
tjänst och sjukresor samt att 
det även önskas nyckelfria 
hemtjänster. Man har även 
medverkat till att hissar och 
toaletter på vissa pendelsta-
tioner fungerar tillfredsstäl-
lande.

R i t v a 
Jansson rap-
p o r t e r a d e 
från KPR och 

Samrådsgruppen om bland 
annat boendeutredningen. 
Det går ut på att kraven ökar 
på närstående och kvarbo-
ende med 50 %, men att 
behovet bara räknats till 15 
%, kvarboende av 80 + fram 
till 2025.

Både Ritva och Hans fick 
varma applåder för sitt enga-
gemang i för oss pensionärer 
i så viktiga frågor.

Efter årsmötesförhand-
lingarna tackade Wivi-Anne 
de avgående styrelseleda-
möterna samt delade ut 
blommor. Därefter var det 
klart för kaffe och tårta samt 
trevlig medryckande under-
hållning av Jannebrink med 
basist. 

Gunilla Carlson
PRO Surte-Bohus
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Så står det att läsa i ett 
protokoll från den tiden. 
Emma Örnberg, en ung 
kristen kvinna, hade några 
år tidigare kommit till Surte 
från Kristinehamn. Hon 
samlade tonåringar och 
undervisade dem om den 
kristna tron. 
Detta enkla 
vittnesbörd från 
Emma under 
några korta 
sommarmåna-
der 1875, blev 
början till ett 
andligt skeende i Surte, som 
i sin förlängning innebar att 
Surte Missionsförsamling 
bildades.

Från början sågs väl inte 
den nya församlingen med 
blida ögon från kyrkans håll. 
De så kallade kolportörerna, 
ansåg man vara villolärare.

En del av prästerna såg 
som sin uppgift att med alla 
medel skydda och bevara 
det som kyrkan redan stod 
för och väckelsens folk gick 
kanske inte alltid så visligt 
fram.

Idag möts präster och 
pastorer ur berörda försam-
lingar i en fin gemenskap 

och i respekt för varandras 
egenart.

Ekumeniska gudstjänster 
anordnas flera gånger om 
året och för närvarande har 
vi också en kör bestående av 
sångare från både Missions-
kyrkan, Pingstkyrkan och 

Svenska kyrkan.
Oändligt 

många är de 
som under åren 
varit med i 
Surte Missions-
församlings 
olika verk-

samheter; i gudstjänster, på 
dagledigträffar, i barn- och 
ungdomsarbetet, i sång- och 
musiklivet, på resor och 
läger.

Fotografier, affischer, 
program och föremål av 
skilda slag från de gångna 
åren visas på en utställning 
i Missionskyrkans försam-
lingssal. Utställningen pågår 
under veckorna 11 och 12. 
Adressen är Egnahemsvägen 
35, Surte. Välkomna!

Surte Missionsförsamling
Sven Karlsson

Surte Missionsförsamling fyller 130 år

”Den 25 mars år 1883 beslöt de troende bröder och systrar, 
som fanns på platsen, tillsammans 23 personer, att sammansluta 

sig till en GUDS FÖRSAMLING I SURTE”.

Nya missionskyrkan i Surte.

Surte missionshus 1902-1964.

Förra söndagen var 
det en stor högtid 
i Guntorps Mis-

sionskyrka. För första 
gången fi rades installa-
tionsgudstjänst i kyrkan. 
Lars Gunther instal-
lerades då som pastor i 
församlingen. Tidigare har 
vi haft pastor tillsammans 
med andra församlingar, 
sedan många år tillsam-
mans med Älvängens 
missionsförsamling. Nu 
har församlingen för första 
gången anställt en ”egen 
pastor”. Det är möjligt 
genom ekonomiskt stöd 
från Gemensam Framtid, 
som är namnet på det nya 
samfund som bildats av 
Svenska Missionskyrkan, 
Svenska Baptistsamfun-
det och Metodistkyrkan i 
Sverige. 

Lovsångsdans
I gudstjänsten medverkade 
distriktsföreståndare Ola 
Bojestig, Peter Svanberg 
från Gemensam Framtid, 
kören Paus samt ungdomar 
i Ichtys med lovsångsdans,

Under handpåläggning 
och bön avskildes Lars 
Gunther till sin nya tjänst. 

I sin predikan framhöll han 
hur viktig Guds Andes kraft 
och ledning är i människors 
liv.

Smörgås och tårta
Efter gudstjänsten serve-
rades smörgås och tårta i 
Storstugan och det blev 
tid för gemenskap runt 
borden. Sedan samlades vi 
åter i kyrksalen för att väl-
komna Lars på olika sätt. 
Eftersom scouter är en stor 
del av verksamheten i Gun-
torp fick han bland annat en 
scoutskjorta med halsduk 
till. Representanter från 
övriga kyrkor i Ale var med 
och överlämnade gåvor och 
bibelord. Ett varmt väl-
komnande, en glädje över 
det goda samarbetet mellan 
kyrkorna och en förväntan 
om att det skall fortsätta var 
budskapet. 

Nu ser församlingen 
framtiden an med stor för-
tröstan. Vi vill hälsa alla i 
bygden välkomna till vår 
kyrka. Både unga och äldre 
är välkomna i vår gemen-
skap.

❐❐❐

Historisk högtid i Guntorp
Installationsgudstjänst i Guntorps Missionskyrka.

www.mittiale.se - 0303-444 000

Starrkärr-Kilanda församling
Alafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-Älvängen

Starrkärrs kyrka

Mässa
17 mars kl. 11.00

Sång av Trio Acantus 
Elisabet Ehlersson, Anette Svennblad  

och Sabina Nilsson
Piano: Hanna Ericsson och 

Flöjt: Hanna Lundkvist

Bildcafé
Njut av vackra naturbilder 

till ljuv musik

Nols kyrka
Tisdagen den 19 mars kl. 18.30 

130 år
Surte Missionsförsamling

Välkommen!

Firas med gudstjänst
Söndag 17 mars kl 11.00

Medv. Per Kjellberg
Lerum-Surte Symphonic band,

Kör och Malte Jansson m.fl.
Servering

Fotoutställning 
från 1883 - 2013

Vecka 11 och 12
Öppet tis - tors kl 11-13 & 17-19

Lördag kl 11 -14

Fredag 15 mars kl 18.00 

Film från förr

VARMT VÄLKOMNA!
www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Frukostcafé för kvinnor
Lördag 16 mars kl 9-11

Skepplanda församlingshem
Kom och ät frukost med oss! 

Kostnad 40 kr, ingen anmälan

”Följ med Katarina till Kenya”
Katarina Johansson , Skepplanda

Välkomna!

Årsmöte hos PRO Surte-Bohus

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
bohusmassage.se • Alkaliev 5c, Bohus

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

Från början sågs
väl inte den nya

församlingen med
blida ögon från
kyrkans håll.


