
VECKA 17         NUMMER 16|40

0303-444 000Kyrka för Fairtrade

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

Förmiddagscafé
Torsdag 24/4 i 

Starrkärrs församlingshem 
kl 10.00-12.00

Föreläsaren Gunilla Berndtsson 
ska berätta för oss 

och vi får känna dofterna av 
De bibliska oljorna.

Pilgrimsvandring
längs

S:t Olofsleden
Vi vandrar längs S:t Olofsleden i 

Västerlanda den 1 maj. 
Samling vid Starrkärrs 

församlingshem kl 9.30. 
Vandringen tar ca 5 timmar. 

Medtag matsäck och 
kläder efter väder.

NÖDINGE. Förra veck-
an började med stavgång på 
Dammekärr med 15 deltaga-
re. På tisdag var det träff på 
Backavik. Trots ymnigt regn 
tog sig ett trettiotal dit. Äm-
net för dagen var idrotten i 
Nödinge på 50-talet. Flera av 
de som var aktiva då dök upp. 
Det blev en trevlig samvaro.

Vid nästa sammankomst 
medverkar före detta stadsar-
kitekt Bert Andersson.

Vid onsdagens mannekäng-
uppvisning i Älvängen blev 
det publikrekord. Ett 160- tal 
modeintresserade tog del av 
vårens mode från Manufak-
turen och Älvängens Skor. 
Mannekänger var Britt-Ma-
rie Jirle och Tage Svensson, 
Monica Svensson och Arne 
Eriksson samt Anna-Lena 
och Axel Sager. Deltagarna 
fi ck 20 % på köp i affärerna 
till och med 19 april.

Fredagsvandringen gick i 
Trankärr i ljuvlig terräng. Vi 
såg blåsippor, svalört, vätterot 
och ramslök samt en mängd 
vitsippor. 27 deltog och klara-
de sig från regn.

Nästa vandring blir efter 
påsk på Björkö. Dessförinnan 
besöker vi utställningen Den 
vandrande staden på Lödö-
sehus den 22 april.

Lennart Mattsson

Aktiva SPF 
Alebygden

Den 15 april hade PRO 
Lödöse-Nygård med-
lemsmöte i Alegården. 
Mötet började med sång 
och musik av Ingmarie 
Juliusson och Ingemar 
Martinsson. Ingmarie 
sjöng härliga låtar som 
Sonja Hedenbratt och 
Monica Zetterlund bru-
kade sjunga och Ingemar 
kompade på keyboard. 
Därefter blev det kaffe 
med fralla och lottdrag-
ning. Mötet avslutades 
med mötesförhandlingar, 
där det framkom att 27 
maj är det friskvårdsdag i 
Ströms slottspark.

 Pia Ek

Medlemsmöte 
i Alegården

ÄLVÄNGEN. Ett namn betyder 
mycket! Det märker man om man 
av någon anledning funderar på 
att byta. Älvängens missionsför-
samling ställdes inför tanken på 
ett namnbyte och efter ett halvårs 
funderande var församlingen redo 
för beslut. Sista söndagen i mars 
togs beslutet att från och med nu 
heta Equmeniakyrkan, Älvängen. 
Likaså har SMU Älvängen bytt 
namn till Equmenia, Älvängen.

År 2012 bildades en ny kyrka 
i Sverige, Equmeniakyrkan, av 
de tre gamla kyrkosamfunden 
Svenska Missionskyrkan, Svenska 
Baptistsamfundet och Metodist-
kyrkan Sverige. Detta nybygge 
som den nya kyrkan är, kräver 
i sig inte att de lokala försam-
lingarna måste byta namn. Men 
samtidigt är det inte heller enkelt 
att ha namn efter något som inte 
fi nns. Idag är Missionskyrkan 
fortfarande ett begrepp – men om 
20 år är begreppet i sig historia 
och det uppstår oklarheter om 
vad som är vad.

Här i Älvängen tog vi beslutet 
att byta för att peka på det nya 
och inte fastna i det gamla. Så 
småningom kommer också nam-
net på fasaden att bytas till Equ-
meniakyrkan i konsekvens med 
beslutet, hur det går med namnet 
på busshållsplatsen i backen blir 
mer en fråga för Västtrafi k.

Bakgrunden för Equmeniakyr-

kans tillkomst var att tiden var 
mogen att söka ny väg för de tre 
bildarsamfunden. År 2012 togs 
det gemensamma beslutet att gå 
ihop och bygga nytt tillsammans 
under namnet Equmeniakyrkan 
för att tillsammans forma en 
kyrka för 2000-talet.         De 
tre ungdomsförbunden: SMU, 
Svenska Missionskyrkans ung-
dom, MKU – Metodistkyrkans 
ungdom och SBUF – Svenska 
Baptistförbundets ungdomsför-
bund, hade gått före. De bildade 
redan 2009 en federation under 
namnet equmenia och  från och 
med 2012  har federationen 
övergått till att vara den nya 
kyrkans ungdomsförbund med 
samma namn – equmenia. Notera 
stavningen med litet e.  

De tre kyrkorna har levt och 
verkat sida vid sida i nästan 150 
år, var och en med sin tyngdpunkt 
och grund för att vara en egen 
kyrka. Den första baptistför-
samlingen bildades 1848. 1876 
fi ck Metodistkyrkan i Sverige 
en lagligt erkänd ställning som 
självständigt trossamfund och 
1878 bildades Svenska Mis-
sionsförbundet, senare Svenska 
Missionskyrkan.     Alltsedan dess 
har dessa tre samfund verkat sida 
vid sida och i det stora hela så har 
grundtankarna varit mycket lika – 
det var tre bekännelsekyrkor som 
betonar den personliga tron och 

dess 
uttryck 

i vår nutid. Kyrkorna fi ck med 
tiden en gemensam grundhåll-
ning i många frågor så tanken har 
länge funnits: varför inte bygga 
något nytt av dessa tre?    Proces-
sen att överbrygga de skillnader 
som funnits, har pågått i över 40 
år och på vägen har fl er och fl er 
lokala församlingar vuxit samman 
– församlingar som på så sätt 
tillhört fl er kyrkor samtidigt. Un-
der de senaste decennierna så har 
samfunden närmat sig mer och 
mer och olikheterna har vänts till 
något berikande istället för att 
vara åtskiljande. 

Equmeniakyrkan utgörs i 
första hand av lokala försam-
lingar. Det är i dem som kyrkans 
centrala liv och arbete pågår. De 
nationella och regionala organi-
sationerna fi nns i första hand till 
för att stödja och uppmuntra de 
lokala församlingarna. Kyrkan 
har sitt huvudsäte och sina lokaler 
i Alvik, Stockholm.  

Namnet Equmeniakyrkan 
knyter ihop kyrkan med sitt 
barn- och ungdomsarbete och 
det vill ange vad kyrkan vill verka 
för. Visst kunde de tre kyrkorna 
fortsatt, var och en för sig, men 
att bilda den nya kyrkan visar på 
enhet i Jesu Kristi namn och en 
önskan att stå för kristen tro och 
dess uttryck i vår samtid.

Leif Jöngren    
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– Ett nytt namn att lägga på minnet
Equmeniakyrkan Älvängen

VALBORG
 ONSDAG 30 APRIL

LÖDÖSE kl 18.00
Vid församlingshemmet

Vårsånger och vårtal
Andakt och kaffeservering

SKEPPLANDA kl 19.00
Hembygdsstugan vid Grönköp – Forsvallen

Vårsånger och vårtal
Skepplanda kyrkokör och Nya 

MotettEnsemblen
Kaffeservering

Välkomna!

Är det sant? Är det verkligen sant? 
Frågan kommer från en liten kille 
vars skolklass är på besök i kyrkan 

i påsktid. Pastorn har precis berättat om 
påskens stora budskap inför en knäpptyst 
klass. Med hjälp av fl anellograf(!) har barnen 
fått höra om hur Jesus blev uppspikad på ett 
kors, lagd i en grav och hur han sedan gick 
ut ur graven, livs levande. 

En som inte kunde tro att det var sant 
var faktiskt en av Jesus närmaste vänner. 
När Jesus kom till lärjungarna tre dagar 
efter korsdöden var Tomas inte med. Trots 
att Tomas hade levt med Jesus, sett hur han 
stillade stormar, botade sjuka och mätta-
de tusentals människor med några ynka 
brödstycken, kunde han inte tro. ”Om jag 
inte får se spikhålen i hans händer och sticka 
fi ngret i spikhålen och sticka handen i hans 
sida tror jag det inte” var Tomas svar på 
vännernas otroliga berättelse.  

Men Jesus, som kände Tomas tankar lika 
bra som han känner våra, visste vad Tomas 
behövde. En vecka senare stod Jesus på nytt 
ibland sina vänner: ”Räck hit ditt fi nger, här 
är mina händer; räck ut din hand och stick 
den i min sida. Tvivla inte, utan tro!” Mitt 
i kretsen av lärjungar fi ck Tomas möta den 
uppståndne Jesus. (Joh 20:24-31)

Skulle du, liksom den lille killen, vilja bli 
övertygad om att påskens glada budskap 
verkligen är sant? Gör då som Tomas, sök 
dig till den kristna gemenskapen. Kanske 
blir du förr än du anar en av dem om vilka 
Jesus säger: ”Saliga de som inte har sett men 
ändå tror.”

Marie Nordvall
Pastor, Smyrnakyrkan Älvängen

BETRAKTELSE

Är det sant?

 Älvängens missionsförsamling har bytt namn till Equmeniakyrkan Älvängen. 

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

Onsdag 30 april 13.00 Onsdagsträff
Nödinge församlingshem. David Magda spelar 
Pianoimprovisationer mm.
Fika, alla välkomna

NÖDINGE FÖRSAMLING


