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NÖDINGE FÖRSAMLING
 

Onsdag 28 januari kl 14 
i Surte församlingshem
Anki Grosshög underhåller.

Torsdag 29 januari kl 15 
på Bohus servicehus
Gemenskapsträff ”Låt hjärtat va med”. 
Ingmarie och Ingmar spelar och sjunger.

Program, fika och trevlig 
gemenskap. Alla är välkomna!

Onsdag 21 jan kl 13  
i Nödinge församlingshem
Galapagos ”De förtrollade öarna” med 
Seppo Rapinoja, undervattensfotograf.

SURTE. Åke Andreassons 
dagar som vikarierande kyr-
koherde är räknade.

Den 23 mars börjar Karin 
Karlsson sin anställning i 
Nödinge församling.

– Vi ska förmedla hopp och 
öppenhet till våra försam-
lingsbor, säger Karin till 
lokaltidningen.

Karin Karlsson prästvigdes redan 
vid 24 års ålder. Därefter har hon 
arbetat som präst i olika försam-

lingar; Alingsås, Kortedala, Tynne-
red och senast i Sävedalen.

– Vi befinner oss i en utveck-
lingsfas med stor inflyttning i vårt 
område. Karins erfarenhet av ar-
bete med barn och ungdomar samt 
förmågan att kunna leda andra 
gjorde att valet föll på henne, säger 
Åke Andreasson.

Det var ingalunda självklart att 
Karin Karlsson skulle bli präst. 
Som barn besökte hon kyrkan vid 
några enstaka tillfällen.

– Jag var i kyrkan på julottan och 
på påsk för att mamma ansåg att vi 

skulle veta varför vi firade 
dessa högtider. Själv tyck-
te jag att det var en gan-
ska tråkig plats där folk 
blängde när man hostade, 
skrattar Karin.

Som tonåring började 
emellertid Karin Karls-
son att hjälpa till i kyr-
kans ungdomsverksamhet 
i församlingen där hon 
bodde.

– När jag var kon-
firmand kände jag att 
kyrkan var en plats där 
människor såg oss ungdo-
mar, de tog oss på allvar. 
Jag kände att här kan jag 
alltid vara och folk gillar 
mig.

Som 18-åring fick 
Karin Karlsson göra en 
veckas praktik i Vårgårda, 
gå bredvid tjänstgörande 
präst. Därefter läste hon 

teologi i Göteborg.
– Det bästa med prästyrket 

är mötet med alla fantastiska 
människor. Jag får vara med i vikti-
ga skeenden av människors liv. Min 
uppgift är att förmedla hopp, att 
det alltid finns någon som står vid 
deras sida.

Vad innebär 
arbetet som 
kyrkoherde?

– Det hand-
lar om att leda 
församlingens 
v e r k s a m h e t , 
både andligt 
och praktiskt. 
Kyrkoherden 
är alltid en 

präst som har gudstjänster. Som 
kyrkoherde intar jag rollen som 
spelande tränare för att använda 
idrottsspråk.

Om du skulle beskriva dig 
själv som person?

– Jag är en person som lyssnar på 
andra, men som vet vad jag vill. Jag 
är tjurskallig men glad. Jag älskar 
att träffa människor.

Vad känner du till om Ale?
– Inte mycket måste jag erkänna. 

Jag vet att det finns ett bandylag 
här eftersom jag är från Väners-
borg där bandyintresset också är 
stort. Jag var i Ale på hösten 1994, 
besökte Kyrkbyskolan och Arose-
niusskolan, för att prata skolpolitik 
på den tiden det begav sig.

Vilken av kyrkoårets dagar 
värderar du allra högst?

– Då säger jag långfredagen som 
visar på att Gud inte värjer för det 
svåra. Han är med i smärtan och 
lidandet.

JONAS ANDERSSON

KARIN KARLSSON

Ålder: 42.

Bor: Sävedalen.

Familj: En sexårig dotter.

Intressen: Att laga och äta god 

mat, styrketräning.

Favoritpsalm: Psalm nummer 522.

Välkommen. Vikarierande kyrkoherde Åke Andreasson välkomnar sin efterträdare, Karin Karlsson.

– Karin Karlsson välkomnas i vår
Ny kyrkoherde i Nödinge församling
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www.mittiale.se - 0303-444 000

Starrkärr-Kilanda församling

Bibeln
Vi är några stycken som träffas varannan torsdagskväll 
i Starrkärrs församlingshem och skulle önska att vi var 
några fler. 

Fyra ögon ser mer än två och detsamma gäller när vi 
är tillsammans och läser Bibeln. Vi får läsa Bibeln och 
koppla ihop budskapet med våra egna liv och erfaren-
heter. Ingen annan bok har påverkat vårt samhälle och 
vår kultur mer än Bibeln. Religion diskuteras mer idag 
än på länge i vårt land och därför är det spännande att 
vara hemma i den kristna kyrkans främsta redskap. 

Varmt välkommen att vara med!

Du behöver inte anmäla dig, men om du har  
frågor får du gärna kontakta kyrkoherde  

Björn Nilsson 0303-44 40 01. 

Vi börjar i Starrkärrs församlingshem  
den 29 januari kl. 18.30 och därefter varannan 

 torsdagskväll t.o.m. den 4 juni. 

Har den något att säga idag? 
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Starrkärr-Kilanda församling

Förmiddagscafé
22 januari 10.00

Starrkärrs Församlingshem

Gudstjänsten förr och nu
Pastorsadjunkt Catarina Holmgren  
Martinsson delar med sig av sina tankar och 
funderingar över gudstjänstens historia.
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Starrkärr-Kilanda församling

Vill du sjunga och gunga med ditt barn?

Ny grupp startar 3 februari 2015 i Starrkärrs  
församlingshem. Max 12 platser. Tisdagar 
9.30–11.00.

Vi sjunger gamla och nya barnsånger, både 
kristna och andra, lär oss ramsor och tar oss en 
liten dans. Enkel fika. I första hand är gruppen 
öppen för barn i åldrarna 2–10 månader som 
bor i församlingen och är döpta eller ska döpas.

Frågor och anmälan  
pernilla.olausson@svenskakyrkan.se 
0303-444 037. 

SjungaGunga i Starrkärr
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Starrkärr-Kilanda församling

T E M A K V Ä L L

Onsdag 28 januari kl 19.00
Älvängens kyrka

MED HJÄRTA 
FÖR ROMER

Märtha Håkansson talar utifrån sitt  
arbete med romer i Sverige och  
Rumänien. 

Välkommen till en givande kväll!

Stöd Barncancerfonden 
PG 90 20 90-0

Tel 020-902090

TRE AV  
FYRA BARN  
ÖVERLEVER 
CANCER


