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Elimförsamlingen i Alafors 
grundades redan 1928 och 

kyrkan uppfördes fem år 
senare. Dessförinnan hölls så 

kallade stug-
möten hos 
församlingens 
medlemmar.

– Pingst-
församlingen 
i Alafors var 
den största 
i hela Göta 
älvdalen på 
den tiden med 
några hundra 
medlemmar. 

Det var stora rubriker i GP 
om väckelse i Alafors, berättar 
Aldor Larsson, som kom med 
i församlingen redan 1957.

– Min morbror Elof Matts-
son har tjänstgjort som pastor 
och själv har jag varit med i sty-
relsen under en lång följd av år. 
Vid årsskiftet blev jag vald som 
ordförande, berättar Aldor.

I takt med att medlemmar 
gått ur tiden, och inga nya till-
kommit, så såg församlingen 
ingen annan utväg än att sälja 

pingstkyrkan på Smedjebacken 
i Alafors.

– Vi är för få medlemmar 
och har för lite verksamhet för 
att få någon ekonomisk bärig-
het. Det kostar trots allt att 
driva kyrkan, framförallt upp-
värmningen under vinterhal-
våret, säger Aldor Larsson.

– Vi går samma öde till 
mötes som Ryds missionsför-
samling. Jag är den förste att 
beklaga att fastigheten upphör 
som kyrka i samhället. Det 
känns sorgligt på något vis och 
det är många minnen man tar 
med sig, säger Aldor.

Spekulanterna har stått 
i kö sedan det blev känt att 
pingstkyrkan skulle säljas. 
Utgångspriset låg på 1 475 000 
kronor, men rusade omedel-
bart i höjden när det blev dags 
för budgivning. När lokal-
tidningen träffar Ann-Sofie 
Johansson är priset uppe på 
drygt två miljoner kronor.

– Det är en spännande 
byggnad med många möjlig-
heter. Det är köparens fantasi 
som styr användningsområdet, 
säger Ann-Sofie.

Vissa restriktioner finns 
emellertid. Enligt plan- och 
bygglagen får fastigheten, som 
ligger utanför detaljplanelagt 
område, renoveras med varsam 
hand och en dialog ska föras 
med Ale kommun om ny verk-
samhet.

– Sedan är det församlingen 
som godkänner köpekon-
traktet, förklarar Ann-Sofie 
Johansson.

Fastigheten är på cirka 250 
kvadratmeter, inkluderat nuva-
rande lägenhet samt kyrksal. 
Källarplanet är på 170 kvadrat-
meter.

– Församlingen har satt in 
bergvärme och det är draget 
kommunalt vatten och avlopp. 
Invändigt andas det 70-tal 
varför det finns behov av reno-
vering.

Samtidigt som försäljningen 
går in i slutfasen, så bjuder 
Elimförsamlingen in till vårens 
avslutande sammankomster i 
pingstkyrkan.

– Vi har ett musikcafé med 
Ohlins som vi arrangerar en 
torsdagskväll i månaden och 
det brukar locka ett 25-tal per-
soner. Det har uppehållit verk-
samheten för oss på senare tid. 
Dessutom har församlingen 
en stickgrupp som träffas och 
tillverkar kläder till behövande 
i Afrika, säger Aldor Larsson.

Vad ska ni göra med peng-
arna som försäljningen av 
pingstkyrkan genererar?

– Det finns ett beslut om att 
pengarna ska delas ut till när-
liggande kyrkor inom pingst- 
och missionsförsamlingen. 
Således är det inga slantar som 
hamnar i fickorna hos enskilda 
medlemmar, avslutar Aldor 
Larsson.

– Känslosamt för Elimförsamlingen

Pingstkyrkan i Alafors ska säljas

Kyrksalen som den ser ut i dagsläget. Frågan är vad lokalen 
kommer att användas till i framtiden?
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Starrkärr-Kilanda församling
Alafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-Älvängen

Älvängens blå kyrka 21 april 18.00 

Musikgudstjänst Damkören Vox 
feminale sjunger bl.a.  A little jazz 
mass av Bob Chilcott och spirituals.

Ackompanjemang: 
Johannes Landgren.
Dirigent: Sabina Nilsson
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spirituals
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Musikshow
av och med Älva Plus

Söndag 21 april
Klockan 16-17.30
Älvängens Folkets Hus

Entré
20 kronor.
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Söndagen den 5/5 2013 kl 13.00
Ärende: Försäljning av Fastigheten Rished 3:12

Styrelsen

ALAFORS. Ett vikande medlemsantal tvingade 
Elimförsamlingen till ett känslomässigt jobbigt 
beslut.

Pingstkyrkan i Alafors ska avyttras och är nu 
ute till försäljning.

– Intresset från allmänheten har blivit större 
än förväntat, det kom närmare 50 spekulanter 
på visningen förra söndagen, säger Ann-Sofi e Jo-
hansson, mäklare på Axelssons Fastighetsbyrå.
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Musikgudstjänst 21 april 17.00
Surte kyrka. Hanna Bendz – cello, Vladimir Masko - piano
spelar musik av C.Saint-Saens, R.Schumann,
S. Rachmaninov, E. Sjögren m.m.

Onsdagsträff 24 april 14.00
Surte församlingshem
”Vad säger den här texten?” - Reine Bäck
Kaffe och gemenskap

Gemenskapsträff 25 april 15.00
Bohus servicehus
Liliane Bood – ”Sånger vi minns”

Söndagkväll med Magnoliakören från Nol
Gudstjänst i Nödinge kyrka söndag 28 april klockan 17.00
kaffe i vapenhuset efteråt.

Vuxen barn & Vuxen minsting i Bohus

Ni är välkomna till modulen vid Surte kyrka
Tisdagar 10.00 – 13.00 Vuxen-Barn
Onsdagar 13.00-16.00 Vuxen-minsting (0-1 år)
Vid frågor kontakta Lisbeth 031-981015

Vart är du på väg? Nu 
tänker jag inte på af-
fären, skolan eller 

jobbet, utan ditt mål i livet 
som helhet.

Någon beskrev livet som att 
vi hoppar på en buss och åker 
med den ett stycke, alltefter-
som nya människor hoppar på 
och andra kliver av. Alla pratar, 
umgås och sysselsätter sig efter 
bästa förmåga, till synes helt 
obekymrade om vart bussen är 
på väg. 

Men emellanåt dyker frågan 
upp: ”Finns det ett mål långt 
där framme, eller snarare, 
finns Gud och hur når jag i så 
fall fram till honom?”

När Jesus får frågan om vart 
vägen till Gud går rent geo-
grafiskt, svarar han: Jag är 
vägen, sanningen och livet 
(Joh 14). Med andra ord, målet 
är inte en plats utan en rela-
tion. 

Jesus visar vem Gud skaparen 
är genom sitt liv och menar att 
om vi följer honom hittar vi 
vägen. Att tro innebär inte att 

vi förstår allting eller ansluter 
oss till en serie trossatser. 

Nej, det betyder snarare (och 
nu växlar vi till sjöfarten) att 
man lossat sin båt från de fär-
diga svarens hamn och ger 
sig ut på en resa. Med sikte 
på Jesus kastar man loss och 
börjar leva för att upptäcka 
mer av vägen, sanningen och 
livet. Och det ska visa sig att 
tron ger livet både mål och 
mening.              Marie Nordvall

Pastor i Smyrnakyrkan, Älvängen
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