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Nattvards
gudstjänst på 
Sämsjöborg

SÄMSJÖBORG: I söndags var 
det  nattvardsgudstjänst på 
Sämsjöborg. Lasse Mellåker gav 
en rapport från Equmenias års-
konferens som hölls i Stockholm 
6-8 juni.

Karin Gunnarsson predikade 
om mission i vårt dagliga liv 
och om att vi alla är så dyrbara 
i Guds ögon. Medverkade med 
sång gjorde Ellen Persson och 
Klara Dolk.

Det var härligt att höra dessa 
tjejer sjunga med verklig glädje. 
Första sången handlade om Guds 
palett av härliga färger i natu-
ren. I den andra sången sjöng 
dom om att ingen kan hjälpa alla 
men alla kan hjälpa någon.

Verkligen något att tänka på 
när man ser alla som kan behöva 
hjälp och man tycker att det är 
så lite man kan göra.

Efter nattvard och bön och en 
stilla stund samlades man sedan 
vid fikaborden inne eller på 
altanen i solen, innan var och en 
åkte hem till sitt.

GUDSTJÄNST I EGGVENA. Det har va-
rit gudstjänst vid Sommarhemmet Jämnesjön,  Eggvena. På bil-
dens ses från vänster Hugo Westlin, mötesledare, Alfred Westlin 
som läste en egen dikt , Idamarie Arveskär och Andre  Essebro, 
Vara, som bidrog med sång och musik och pastor Brita Blom-
dahl som predikade.

Ökad bön för Sverige
ALINGSÅS: Allt fler kristna samlas till bön för vårt land på Natio-

naldagen och under hela året, så även i Alingsås. Det gläder Peter 
Artman, präst i Skara stift och samordnare i Sverigebönen. Han är 
även med i ledningsgruppen för European Union of Prayer, som möts 
vår och höst i aktuellt ordförandeland i EU. På söndag talar han i EFS-
kyrkan i Alingsås, bl a om hur de böneinitiativ som växer fram i vårt 
land och i Europa inger hopp om framtiden.

ANITA TILL MARYD. Region Väst av Sveri-
ges Kristna Handikappförbund, SKrH,  inbjuder till gudstjänst i 
Maryds Missionshus på söndag kväll. För sång och musik svarar 
Anita Johansson från Nossebro, som också delar med sig av er-
farenheter. Anita Johansson, medverkar ofta vid gudstjänster 
och andra samlingar. Hennes frimodiga och välklingande sång 
och musik uppskattas mycket. Hon känner trygghet i sin tro och 
sjunger gärna sånger som uttrycker Guds omsorg. Anita som 
helt saknar ledsyn talar ofta om att se med de inre ögonen. För 
ledning av gudstjänsten i Maryd svarar Ulla Johansson, ordfö-
rande i Region Väst av SKrH. Maryds missionsförsamlings ord-
förande Hans Johansson inleder gudstjänsten och församlingen 
ordnar med servering.

Knutpunkten avslutade vid 
sommarfagert Sämsjöborg
ALBOGA:   En västgöta ryttare, 
årgång 1614, i Rolf Lundins uni-
formsklädda skepnad, mötte del-
tagarna från SPF Knutpunkten 
fråm hästryggen när man avslu-
tade en framgångsrik vårsäsong 
vid missionsförsamlingens som-
mar-oas Sämsjöborg i Alboga, en 
dag när vädergudarna var på sitt 
allra soligaste humör. Det blev en 
härlig eftermiddag för 80-talet 
personer, ett stenkast från Säm-
sjöns solglittrande vattenspegel.

Många pensionärer är histo-
riskt intresserade. Nu fick man, 
bland mycket annat,  en värde-
full lektion om krigen i Europa 
på 1600-talet, om ofärdstider i Al-
boga och bygderna däromkring 
och de ekonomiskt kostsamma 
följderna av freden i Knäred år 
1613.

Den efterföljande tipsprome-
naden, regisserad av Ulla-Britt 
och Gunnar Andersson, bestod av 
lagom svåra tankenötter. Kunska-
perna var överlag imponerande, 
inte minst bland det kvinnliga 
släktet.  Inger Gustavsson ham-
nade överst på prispallen och fick 
en vacker blomsterkorg, precis 
som övriga pristagare, Lena Kel-
lerman samt Anita Viding.

Damerna visade framfötterna 
också i det melodikryss, som An-
na-Lena Larsson satt ihop med 
hjälp av olika musikstycken och 
sketcher. Lotta Berner vann triss-
lotter samt ära och berömmelse, 
detsamma kan sägas om Marga-
reta Dahlquist.

Föreningens sångkör Lärkorna 

har fått ett betydande lyft i och 
med musikalisk förstärkning från 
Alingsås i form av gitarristen Dag 
Ekström och dragspelaren Ulf 
Karlsson. Nu bjöd man på ett 
knippe glada melodier, flera med 
ett vårinspirerande tema.

Däribland en melodi signerad 
Mats Paulson, Midsommarvisa 
för Magdalena, samt Vårkoral av 

samme kompositör. Martin Kocks 
Blomman passade också väl in en 
dag som denna. Vilken även gäller 
för en låt som Stig Olin en gång 
skrev, Jag tror på sommaren.

Ännu en kvinna, Daga Samuels-
son, hade lyckan att åka hem som 
vinnare av månadens blomma.

Foto: ROLF SVENSSON
Å RGÅNG 1614. En västgöta ryttare i Rolf Lundins uniforms-
klädda skepnad,  gjorde en historisk tillbakablick när har mötte 
Knutpunktens pensionärer i Sämsjöborg.

FNförening 
 samlar in pengar

VÅRGÅRDA: Vårgårda FN-för-
ening hade som vanligt lottför-
säljning och information under 
Vårmarknaden. Denna gång gick 
behållningen till projektet Flicka, 
som bland annat arbetar mot 
barnäktenskap.

Samma dag som vårmarkna-
den sålde Eva Larsson från FN-
föreningen lotter och samlade 
in pengar till kampanjen vid 
Tångarallyt. Deltagarna kände 
för ändamålet och resultatet 
där blev över 2 100 kronor, 
något mer än försäljningen på 
vårmarknaden.

Midsommarfest   
i Korskyrkan

ALINGSÅS: Under midsom-
marhelgen håller Korskyrkan i 
Alingsås en Sverigekonferens 
med temat ”Hjärta för Sverige”. 
Konferensen pågår under hela 
midsommardagen och avslutas 
med gudstjänst på söndagen.

Under konferensen medverkar 
flera välkända och intressanta 
talare. Konferensen inleds med 
ett möte på midsommardagen 
där Per-Arne Imsen från Göte-
borg predikar. Under eftermid-
dagen hålls sedan tre seminarier 
med Lennart och Rosie Åsberg 
välkända från Kanal 10, Jan och 
Margareta Lindéh, pastorer och 
grundare av Citykyrkan i Örebro, 
Bent Jennersjö, pastor i Götene 
samt Johan Adolfsson och Chris-
ter Söderberg från Finspångs-
trakten.

Under midsommardagens kväll 
blir det ett väckelsemöte där 
Amanda Marklund tillsammans 
med Morgan Carlsson kommer 
att tala. Morgan är en välkänd 
och uppskattad evangelist som 
reser över världen och predikar.

Konferensen avslutas sedan 
på söndag med ett möte där den 
välkände evangelisten Roger 
Larsson kommer att predika.

Alla dessa gåvor och tjänster 
har ett aktuellt budskap till vår 
tid och vårt land.

Under konferensen ansva-
rar Korskyrkans lovsång för 
sången och musiken. Värdar för 
konferensen är Hans och Eva 
Marklund.  Korskyrkans nya café 
kommer också att hålla öppet 
mellan mötena.

Vi vill hälsa er varmt välkomna 
till midsommarfesten i Korskyr-
kan Alingsås.

Södra Ringg. 14, Alingsås
Tel 0322-67 00 00

www.alingsastidning.se
Drottningg. 14, Alingsås. 

Tel 0322-139 79 
www.jfkompaniet.se

Favorit i repris!
FISKE-SKOLAN FÖR BARN

Begränsat antal platser. Först till kvarn!

Vi hoppas kunna upprepa fjolårets 
succé med Fiske-Skolan för barn! 

Den 3, 17 och 31 juli får alla barn  
mellan 5-15 år chansen att lära sig 
grunderna i att fi ska!
 
Arrangörer är Alingsås Sportfi skeför-
ening, Jakt & Fiskekompaniet och Stu-
diefrämjandet. Alingsås Tidning är stolt 
sponsor till det här trevliga initiativet att 
låta barn få uppleva känslan av fi ske-
lycka!

Fiske-Skolan pågår mellan kl 17 – 
20.30 och är öppen för alla barn mellan 
5 - 15 år. Alla barn i fl ytväst är välkomna 
i föräldrars sällskap. 

I kursavgiften 100:- (per kurstillfälle) 
ingår förutom undervisningen ett Start-kit 
med metspö och medlemskap i Alingsås 
Sportfi skeförening!
För att bättre kunna ta hand om alla 
fi skesugna barn har vi begränsat antalet 
platser per tillfälle till 60 barn. Så först till 
kvarn gäller!

Anmälan senast 1/7 hos 
Jakt & Fiskekompaniet på 
Drottninggatan 14 i Alingsås.

Tider & Platser
- 3 juli vid Köllera, samling vid Nolhaga Slott. 
- 17 juli vid sjön Gerdsken vid Gerdsken-
vallen.
- 31 juli Fortsättningskurs vid Köllera, 
samling vid Nolhaga Slott.

Vi hoppas kunna upprepa fjolårets Tider & PlatserTider & PlatserVi hoppas kunna upprepa fjolårets Vi hoppas kunna upprepa fjolårets 

Kursledare Robert Qvist, 
Jakt & Fiskekompaniet 

Start onsdag från 
Östlyckeskolan

kl. 18.30

Onsdags-
turen motionscykling 

för hela familjen

ALINGSÅS
CYKELKLUBB

Förra veckans
vinnare:
Arthur Knutsen,
Stina Johansson,
Inger Johansson,
Mustafa El-Aaraj 
och Eva Freiholtz

På startkorten à 30:- utlottas 
vinster varje gång. I slutdrag-
ningen är första pris en cykel.

OBS! Priset höjt till 30:-


