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Det händer vilarnär du
Utifrån sin nya bok talar 
TOMAS SJÖDIN 

att hämta andan.

Älvängens blå kyrka 
22 oktober kl. 19.00

 

0303-444 000Kyrka för Fairtrade

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

Musikgudstjänst
Körsångare från Göta Älvdalens 

kontrakt sjunger
tillsammans med orkester

Visst ska våren komma 
av Sigvald Tveit.

Solister: Peter Corneliusson och 
Sabina Nilsson

Dirigent: Lena Brattgård

Ytterby kyrka 
lördag 19 okt. kl. 16.00

Starrkärrs kyrka 
söndag 20 okt. kl. 18.00

Visst ska våren komma

Fri entré! 

NÖDINGE FÖRSAMLING

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

Söndagen den 20 okt
Ekumenisk gudstjänst Surte kyrka kl.11.oo
Församlingens präster och pastorer. Sång: Leif Karlsson
 
Gudstjänst Bohus servicehus kl.15.oo
H Hultén. Nödinge kyrka sammanlyst till Surte

Onsdagsträff 23 oktober
Surte församlingshem 14.00. ”Vad säger den här texten?”
Reine Bäck. Fika och gemenskap

Kyrkkaffe

Välkomna!

Efter en lång och skön 
sommar har nu hösten 
kommit, även den 

med soliga och varma dagar. 
Många aktiviteter startar upp, 
så även i Guntorps Mis-
sionskyrka med scouter och 
gudstjänster av olika slag. 
Missionskyrkan fi rar i höst ju-
bileum då församlingen, som 
bildades oktober 1893, fyller 
120 år. En ansenlig ålder för 
en samling med mestadels 
unga människor!

Men först en återblick på 
sommaren. Då var kyrkan 
omändrad till café och några 
”Sommarkvällar” samlade 
besökare till sång, bön och 
fikagemenskap.

Guntorps scouter har varit 
på två läger. De yngre, ett 
40-tal spårarscouter, ledare 
och föräldrar, var på FLIPP 
2013. Det ägde rum på Åsen-
gården, distriktets scoutgård 
vid Vänga, tillsammans med 
några andra kårer. De äldre, 
från 10 år och uppåt, deltog 
i det stora rikslägret Tram-
polin 2013 som var förlagt 
till Loo vid sjön Anten. Hela 
lägret samlade cirka 3 700 
scouter och ledare, från Gun-
torp deltog runt 45 personer. 
Veckan före lägret fick vi ta 
emot gästande scouter från 
Ecuador, som sedan även 
bodde med Guntorparna på 
det stora lägret. 

Höstterminen har startat 
och det har kommit flera nya 
scouter till kåren.  Tillsam-
mans, scouter i olika åldrar och 
ledare, är det nu cirka 100 per-
soner. När spårar- och upp-
täckarscout träffas fylls kyrkan 
och den stora kåtan vid sidan 
om. Senast var det 65 personer 
på plats en onsdagskväll. Förra 
helgen var det hösthajk för de 
yngre scouterna i Krokstorps 

skogar och i kyrkan, med 50 
deltagare. Hajken hade Ronja 
Rövardotter som tema. 

I förra veckan hölls även 
årets upplaga av de ekumeniska 
”Höstkvällar inför Ordet” med 
pastor Pär Alfredsson som 
gästande talare. Det var goda 
samlingar med bra undervis-
ning. Pär är riksevangelist 
inom Equmeniakyrkan. Det är 
namnet på den kyrka som bil-
dats efter sammanslagningen 
av Missionskyrkan i Sverige, 
Metodistkyrkan i Sverige och 
Svenska Baptistsamfundet. 
Guntorps Missionskyrka är en 
del av Equmeniakyrkan. 

Församlingen har nu gläd-
jen att för första gången i sin 
historia ha en egen pastor, 
Lars Gunther, i tjänst på 50 
% vilket stärker arbetet i för-
samlingen. Genom åren har 
pastorstjänsten delats med 
kringliggande församlingar, 
de senaste åren med Älvängens 
Missionsförsamling. Samarbe-
tet med övriga kyrkor i norra 
Ale är gott och betyder mycket 
för vår, trots allt, lilla försam-
ling. 

Nu till helgen, den 20 okto-
ber, firar så Guntorps Missions-
församling 120-årsjubileum. 
Församlingen har aldrig varit 
så stor medlemsmässigt, men 
ändå fungerat som en sam-
lingspunkt i bygden, inte 
minst genom sitt ungdomsar-
bete i olika former som funnits 
med hela tiden. En gång var 
det en stor och livaktig sön-
dagsskola och juniorförening, 
sedan SMU-klubben och idag 
är det scouter. För att driva 
en sådan verksamhet behövs 
trohet och engagemang och 
även stöd från människor runt 
omkring. Något som varit tyd-
ligt genom åren. Nuvarande 
ordförande i församlingen, 

Eva Andersson, är den sjätte 
genom tiderna. Den som hit-
intills varit medlem längst 
i församlingen var ”John i 
Nordgården”. Han tillhörde 
församlingen i 80 år, och 
var 96 år när han avled. Med 
egen pastor och många yngre 
i församlingen, medelåldern är 
cirka 35 år, så ser församlingen 
på framtiden med stor tillför-
sikt.

Från början samlades mis-
sionsföreningen i ett bostads-
hus, ”Börjes stuga”, som 1914 
byggdes om till ett missions-
hus. Den nuvarande missions-
kyrkan byggdes 1958 och har 
sedan om- och tillbyggts 1988-
89. Huset har även senare för-
bättrats, senast för två år sedan 
då en bergvärmeanläggning 
installerades. 

Jubileet firas nu på söndag. 
Pastor Lars Gunther predi-
kar, kören Paus sjunger och 
bilder från gångna tider visas 
och så tårtkalas förstås.

Väl mött i Guntorps Mis-
sionskyrka vid olika tillfällen!

Gunnar & Siri Hansson 

Den började med att ett 
tiotal av Sankt Petersburgsre-
senärerna samlades på Backa-
vik och återupplivade min-
nena från en lyckad resa. Sven 
Svensson och Göran Teiler 
hade sammanställt proffsiga 
bildspel. De fick inviga äld-
reboendets nyinstallerade 
datakanon som verkligen kom 
bilderna till sin fördel. Axel 
Sager efterlyste förslag till 
mål för nästa års långresa.

Vid Nödinge kontaktkom-
mittés oktoberträff medver-
kade Gunilla Wallengren. 
Hon lider av ett medfött 
ryggmärgsbråck, men det har 
aldrig hindrat henne från att 

idrotta. Med hjälp av rull-
lator åkte hon skridskor och 
skidor som liten. Hon har 
hemfört ett otal SM-guld och 
deltagit i EM, VM och Para-
lympics. Hon har en fantas-
tisk tävlingsinstinkt som har 
hjälpt henne genom livet. I 
Pekings Paralympics blev hon 
inblandad i en kollision och 
drabbades av hjärnskakning. 
Det hindrade henne inte från 
att ställa upp en vecka senare. 
Hon siktar på att ställa upp på 
Paralympics i Rio de Janeiro 
2016 då hon hoppas att kröna 
sin karriär med en Paralym-
picsmedalj. Tävlandet medför 
kostnader och finns det några 

hugade sponsorer kan ni kon-
takta Gunilla i Hålanda.

Fredagens vandring 
gick runt Slätta Damm på 
Hisingen. 31 vandrare njöt av 
de prunkande höstfärgerna. 
Gösta Mårdborg berättade 
om parken och rönte beröm 
för en fin vandring.

Dessutom har medlem-
marna i SPF Alebygden spelat 
boule och läst engelska samt 
deltagit i distriktsuttagningen 
i frågesporten Hjärnkoll med 
mera.

Denna vecka vandrar vi i 
Änggårdsbergen.

Lennart Mattsson

Aktiv vecka med SPF Alebygden

Lars Gunther predikar i Gun-
torps Missionskyrka.

Guntorps missionsförsamling fi rar 120-årsjubileum
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Mats Sandberg
031-355 40 18

www.gillisedman.se

Vår roll är att med erfarenhet och
lyhördhet ge råd och inspiration för
att göra varje begravningshögtid till  
en personlig och minnesrik ceremoni.


