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

Starrkärrs kyrka 
Musikgudstjänst 

Söndag 1 juni kl. 18.00
Spelmanslaget Kafferast  
musicerar tillsammans med  

kammarkören VocAle.
Fri entré!

Kristi himmelsfärds dag, 29/5 
Kilandadagen

Kilanda kyrka 
10.00 Mässa 

11.30 Guidad tur  
i kyrkan och på kyrkogården  

av Björn Sundelid 
13.30 Konsert  

i kyrkan med gospelkören  

11.00-15.00 Marknadscafé  
och försäljning av fairtradevaror  

i församlingshemmet 

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Välkomna!

Kristi himmelsfärds dag 29 maj
Skepplanda kyrka

Trumpetmusik från tornet kl 9.45
Högmässa kl 10.00

Pierre Torwald, Ulrik Höglund – trumpet
Skepplanda kyrkokör

Präst: Ida Olenius

S:t Peder Kyrka
Högmässa kl 12.00

Pierre Torwald, Ulrik Höglund – trumpet
Präst: Ida Olenius

Hur lär man sig älska? 
Den frågan fi ck en 
gång Moder Teresa, 

då hon var på besök i Sve-
rige. Hon kom till Sverige 
från Indien för att berätta 
om ett hjälparbete för de 
allra fattigaste människorna 
där. Hon ville ge kärlek till 
de gamla och fattiga som 
låg döende på gatorna i 
Calcuttas slum. Ingen skulle 
behöva dö ensam. Moder 
Teresa och hennes medarbe-
tare började sitt hjälparbete 
med att ta sig an de döende. 
Det fanns en del som ryckte 
på axlarna. De borde gjort 
något annat för att förbättra 
Calcutta, menade man. Men 
Moder Theresa såg till att 
de döende fi ck någon att 
hålla i handen, mitt i gatus-
mutsen. 

 Hur lär man sig älska, 
frågade journalisterna Mo-
der Theresa då hon kom till 
Sverige för att ta emot ett 
pris för sitt hjälparbete. Hon 
berättade då att hon såg mer 
fattigdom i det välmående 
Sverige än i Indien. Mitt i 
rikedomen såg hon en väldig 
fattigdom. Fattigdom, på 
vad? Jo, här i västvärlden var 
man fattig på kärlek, men-
ade Moder Theresa. Det 

materiella fanns i överfl öd 
men kärlek var en bristvara. 

Hur lär man sig älska? 
Moder Teresas svar blev 
väldigt kort men ändå djupt 
innehållsrikt, genom att äls-
ka. Man lär sig älska genom 
att älska, för den kärlek som 
fi nns i varje människa växer 
genom att bli igenkänd och 
satt i omlopp. 

Alla behöver kärlek men 
var fi nns då kärleken att få? 

Budskapet är ingalunda 
unikt och vi möter det inte 
minst hos Johannes, en av 
Jesu lärjungar. Älska varan-
dra var hans motto. Såsom 
Jesus har älskat er, så skall ni 
älska varandra.

När det gäller kärleken 
tycks efterfrågan vara betyd-
ligt större än tillgångarna. 
Det verkar som om kärleken 
inte skulle kunna räcka till 
eftersom behovet är så stort.

Men det hoppfulla för 
en kärlekstörstande värld är 
att tillgångarna fi nns i rik 
mängd och de ligger i stort 
sett outnyttjade. Det är som 
om vi hade stora natur-
tillgångar av olja här ute i 
havet, väster om Vinga, som 
ännu inte blivit upptäckta. 

Men när Johannes upp-
manar oss att älska kan det 

kännas som ett väldigt krav. 
Det är en omöjlig uppgift 
att bli en Moder Teresa. Det 
räcker att se på sig själv och 
de brister man har.  Det är 
ibland inte mycket bevänt 
med kärleken i mitt eget liv.  

Men det handlar inte om 
prestationer, att jag genom 
min egen kraft skall kunna 
förändra mig själv och 
andra. I stället möter vi en 
uppfordran att ta i bruk den 
kärlek som Gud gett oss. 
Låta den kärlek som varje 
människa bär på, i sitt inre, 
få komma i omlopp. Släppa 
loss de slumrande krafter 
som fi nns inom oss. 

”Detta är kärleken”, säger 
Johannes: ”inte att vi har 
älskat Gud utan att han har 
älskat oss”.

Kärleken är en gudomlig 
gåva som vilar i vårt inre, 
ett mysterium som har sin 
källa hos Gud själv. Och det 
Kristus gör är att han för 
oss i kontakt med den kärlek 
Gud har till oss. Gång på 
gång, dag för dag, får jag ta 
emot Guds kärlek och min 
uppgift är att ge den vidare 
till andra. Särskilt till den 
som förtjänat den minst. 

Åke Andreasson
Kyrkoherde i Nödinge församling

Guds kärlek i oss
BETRAKTELSE

ÄLVÄNGEN. Minnesutställningen ”I Lars 
Gillis fotspår” tillägnas muralmåleriets 
nestor Lars Gillis som bland annat har 
levandegjort Repslagarmuseets historiska 
berättelser genom sina många målningar. 
I denna utställning visas hans olika verk 
och vidden av hans energiska skapande. Vi 
får även stifta bekantskap med hans son 
Max Anjou och hans konstnärskap i sin fars 
fotspår. 

Lars Gillis föddes i Skene den 2 okto-
ber 1929 och lade ner sin pensel efter ett 
mycket verksamt liv den 16 mars 2012. Han 
har under sina år gjort över hundra vägg-
målningar både offentligt och privat. Dem 
fl esta av dessa fi nns att beskåda i Göteborg 
med omnejd men också i Norge och USA. 
Kulturhistoriska målningar som berättar 
om det som en gång varit var hans specia-
litet och passion. Många Göteborgare har 
under årens lopp  njutit av hans målningar på 
Ljungrens Café.
På Lorensbergshotell målade han under 20 
års tid. Där fi nns målningar på alla vånings-
plan och även i trapphuset.

Till Repslagarmuseets invigning år 1996, 
hade en mycket enkel basutställning om 
tågvirke och reptillverkning producerats. 
Ganska snart växte idéerna om en väsentligt 
ändrad utställning fram. Problemet var bara 
att visa det historiska perspektivet av repsla-
garhantverkets framväxt. Det var då museet 
kom i kontakt med Lars Gillis. Lars Gillis 
stora kunnande och förmåga att bildmässigt 
visa historiska skeden blev en framgångsfak-
tor för museet. I stora målningar skildrade 

han bland annat repslageri från forntid till 
nutid.

Konstnären, eller som han kallade sig 
själv, visualiserare, Lars Gillis har betytt 
mycket för Repslagarmuseet. Museets 
vandringsutställning “Rep genom tiderna”, 
bygger till stor del på målningar framställda 
av Lars Gillis. Vandringsutställningen har 
bland annat visats på Tekniska museet i 
Stockholm och Arbetets Museum i Norrkö-
ping under sammanlagt mer än ett år. Lars 
Gillis har postumt utsetts till hedersmedlem 
i den ideella föreningen, som driver Repsla-
garmuseet, vilket inte hade varit vad är idag, 
utan Lars Gillis.

Utställningen tar stora delar museet i an-
språk och på själva repslagarbanan visas en 
30 meter lång svit som skildrar utvandrarnas 
historia från Sverige till Amerika. 
På vernissagedagen den 1 juni kommer 
Magnus Lind, ägare till Lorensbergs Hotell, 
att hålla invigningstalet. Utställningen pågår 
till och med den 13 augusti.

Seppo Rapinoja är 
entusiastisk dykare och 
undervattensfi lmare som 
dykt i de fl esta vatten. I maj 
tog han oss med till Röda 
Havets djup. Korallvärlden 
där tillhör världens rikaste 
biotoper med en enorm art- 
och färgrikedom. Vi fi ck ta 
del av fantastiska bilder på 
de mest fantasifulla fi skar 
och djur. Där fanns den re-
virskapande fjärilsfi sken och 
den lite busiga tvättbjörns-
fjärilsfi sken. Vi fi ck veta att 
skorpionfi sken är dödligt 
giftig. Däremot är pustsar-
fi sken en snäll varelse som 
tar hand om skadade fi skar. 
Hos clownfi sken är honan 

den största och starkaste. 
Det är hon som styr. Sedan 
kommer hanarna i fallande 
skala. Dör honan byter den 
starkaste hanen kön och in-
tar hennes plats. Bläckfi sken 
kan bara se svart och vitt 
trots att den är en mästare 
på kamoufl age och pratar 
via färger. Seppo berättade 
om sina möten med hajar, 
delfi ner och sköldpaddor. 
Tyvärr minskar sköldpadds-
beståndet då de förväxlar sin 
föda, maneter, med plastpå-
sar, som ger dödliga skador. 
Med uppmaningen att värna 
vår natur avslutade Seppo 
sin vackra och intressanta 
bildvisning.

Bettina Öster Tunberg 
från Kungälvsbostäder 
informerade om trygghets-
boendet Orren och Ulf 
L om tryggt boende på 
Kvarnkullen.

Bengt B påminde om 
resor. Bengt M bad oss vara 
observanta på tidig anmälan 
till Nostalgispårvagnen. Ak-
tivas nya program kommer 
runt midsommar.

Ulf L avtackade Göran 
för det stora arbete han 
lägger ned i vår förening.

Under ledning av Sara 
A sjöng vi slutligen Nu går 
sista visan.

Inga Isaksson

www.svenskakyrkan.se/nodinge 
Pastorsexpeditionen 031-98 00 12, 

Pilgrimsvandringar
Fredag 30 maj kl 9.30-16
Från Gunnareds kyrka till Nödinge  

kyrka. Reine Bäck

Lördag 31 maj kl 9.30-16
Inledande morgonbön i Nödinge kyrka, 

därefter vandring till Starrkärrs kyrka. 

Åke Andreasson och Ann-Christine 

Grosshög. Anmälan till expeditionen  

031-98 00 12

Musikfest
6/6 kl 15.30-19 i Surte församlingshem
15.30 Lerum Surte Symphonic Band

16.00 Konsert ”Livet är ett tjolahejsan” 

NÖDINGE FÖRSAMLING
med barnkörerna Singing Kids, 

Popkören, Rookies, Peacedrums  

och komp-gruppen Real Groove.

16.30 Lerum Surte Symphonic Band

17.15 Trollkarlen AsonBsonCson 

och den talande hunden Sixten

18.00 Konsert med Blue n’ Joy 

Gospel och komp-gruppen Real 

Groove.

Servering med korv och bröd, 

kaffe och tårta. Alla intäkter går till 

Världens Barn.

Färg och form under havsytan

Målningar av Lars Gillis visas på Repslagarmu-
seet 1 juni-13 augusti.

– Målningar av Lars Gillis 

Minnesutställning
på Repslagarmuseet


