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YTTERDÖRRAR GARAGEPORTAR FÖNSTER MARKISER 

FASADPARTIER VÄXTHUS BALKONGER

BADRUMSINREDNINGAR BADKAR MASSAGEBADKAR DUSCHAR 

SPA

ÖPPETTIDER
Datum Vardag  Lör-sön
9/6 - 31/8  10-20  10-18
1/9 - 31/12  10-19  10-17

KLÄM & KÄNN

FRAKTFRI 
HEMLEVERANS

Kampanj gäller t.o.m 29 juni 2014

NY
BUTIK!

PÅ VÅRA YTTERDÖRRAR
– Trygga, säkra och prisvärda

Viken vit Lervik vit Kivik vit Falsterbo vit Arild olivgrön Nyhamn brunröd Lerhamn brunröd

Åhus vit Saxtorp olivgrön Klimat Tjörn brunröd Klimat Malö vit Domsten vit

Bunkefl o brunröd Skäret vit Allerum skymningsblå Stehag vit Rydebäck askgrå Flyinge Skymningsblå

Svanshall vit 

4.995:-*
6.995:-

5.595:-*
6.995:-

5.895:-*
7.595:-

Brand- och ljuddörr
Siren vit

5.995:-
7.995:-

6.595:-
7.995:-

3.995:-
4.895:-

4.895:-*
6.995:-

Skanör skymningsblå

BORG

SOMMARPRISER
Alla våra Borg & Ädel ytterdörrar är P-märkta. Detta 
innebär att de är testade och certifi erade hos Sveriges 
Tekniska Forsk-ningsinstitut (SP) avseende U-värde, 
lufttäthet, regntäthet, säkerhet och manövrerbarhet.

10 års 
formgaranti 
på alla våra 
ytterdörrar

Alla våra 
ytterdörrar är 
CE-märkta

Ett urval av ovan modeller visas i butik. * Pris avser dörr med klarglas.

Tagene, Göteborg
Tagenevägen 15, Hisings Kärra

(i Plantagens butik)

Varför blev du präst?
– Jag är uppvuxen i en kristen 
familj och har alltid haft föt-
terna i kyrkan på olika sätt. Jag 
kände en längtan efter att få 
arbeta i kyrkan. Kyrkans språk 
är så viktigt, men kan samtidigt 
vara svårbegripligt i många 
fall. Det behövs ett sätt att tala 
om Gud som människor kan 
förstå. Jag är en av dem som 
vill göra det.

Vad har du arbetat med 
tidigare?
– Jag är utbildad socionom och 
har tjänstgjort i Bräcke diako-
ni i 17 år. Jag har jobbat med 
samtal och utbildningar samt 

varit personligt ombud för 
människor med psykisk ohälsa.

Hur hittade du till Starr-
kärr-Kilanda församling?
– Det var stiftet som placerade 
mig här. Jag önskade en för-
samling relativt nära hemmet 
och då blev det i Ale kommun 
vilket jag är väldigt tacksam 
för.

Ditt första intryck av för-
samlingen?
– Det är en väldigt vacker bygd 
och en församling där det er-
bjuds mycket verksamhet, från 
små bäbisar upp till äldre. Jag 
har hunnit träffa konfirmand-

gruppen som jag ska åka i väg 
med och kan konstatera att det 
finns många unga ledare som 
hjälper till. Det finns ett starkt 
musikliv i församlingen. Sedan 
kommer jag naturligtvis att 
upptäcka mer och mer ju läng-
re tiden går.

Vilken är din favorithögtid?
– Det är julen. Det är inte för 
alla tomtar utan för det krist-
na budskapet och att Gud blir 
människa där.

Favoritpsalm? 
– Det finns många, men jag 
säger ”Öppna mig för din kär-
lek” (psalm nummer 96).

Bär du på någon framtids-
dröm?
– Jag har varit så fokuserad de 
senaste fem åren med min ut-
bildning till att bli präst. Man 
kan väl säga att jag lever min 
dröm här och nu. Jag tycker 
om att få vara med människor i 
olika skeenden av livet.

jONAS ANDERSSON

Catarina
lever sin dröm

Starrkärr-Kilanda församling har fått en ny präst.
Catarina Holmgren Martinsson prästvigdes i Vasakyrkan söndagen den 8 juni.
Under det kommande året kommer Björn Nilsson att vara hennes handledare. 

CATARINA HOLMGREN MARTINSSON

Ålder: 51.

Bor: På landet utanför 

Kungälv.

Familj: Maken Erik och katten 

Pelle, fyra utflugna vuxna 

barn.

Intressen: Umgås med familj 

och vänner, gillar att röra på 

mig i naturen till fots eller på 

cykel. Jag läser mycket.

Semesterplan: I år är det 

främst att vara i sommarstu-

gan i Mellbystrand.

VECKANS PROFIL


