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Blue ́n Joy Gospel och 
kompbandet gospel.komp
sjunger och spelar för och med er.
Söndagen den 18 februari kl. 17.00

Historisk Presentation av våra kyrkor. 
Denna vecka Surte kyrka - stenkyrkan 
vid vägen.
På initiativ av kapten R. Söderhjelm 
skänkte Surte Glasbruk år 1911 en tomt 
för den blivande kapellbyggnaden, samt 
bidrog ekonomiskt till planeringsarbetet. 
Platsen för den nya kyrkan var bästa 
tänkbara, alldeles invid landsvägen, mitt 
emot järnvägsstationen. Kyrkans skulle 
”så att säga ligga mitt i vägen för folket”. 
Som arkitekt anlitades den kände kyrkobyggaren Sigfrid Eriksson från Göteborg. 
Kyrkan ritades att uppföras i fornnordisk stil, med tanke på att byggnadsmaterialet 
skulle vara billigt att skaffa fram. Det utvändiga byggnadsmaterialet består av 
väldiga, otuktade kullerstenar, vilka Skårdalsbönderna hämtade från sina gamla 
gärdesgårdar och transporterade gratis till kyrkan. Arbetet inleddes i början av 
januari 1912 och kyrkan stod klar i advent samma år, och billigt blev det: 25.000 
kronor kostade den - allt var frivilliga gåvor.

Måndagsträff
Den 19/2 i Nödinge 

församlingshem kl. 13.00 

”Res med Elise till Malaysia”

Missa inte våran

Onsdagskväll!
Den 28/2 i Nödinge 

församlingshem kl. 19.00
”Besök från Spelberoendes förening” 

Intressant föredrag från en 
tidigare spelberoende. 

Café från kl. 18.30 Välkomna 

Vi påminner om vår kurs 
i Samfundskunskap som 
nästa gång är den 
22 februari kl 19.00
i Surte församlingshem.

Vi pratar då om Frälsningsarme ́n 
och sammanfattar vårt besök på 
TABERNAKLET.

Den 8 mars reser vi till 
Frälsningsarmén på Södra Allégatan.

Välkomna nya och gamla deltagare

Vivianne Wetterling och 
Renny Olausson 

Välkomna!
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Starrkärrs Starrkärrs 
församlingshemförsamlingshem
Förmiddagscafe Förmiddagscafe 

den 22 februari 
kl 10.00-12.00

”Jag går till himlen var jag går” 
Kyrkoherde Björn Nilsson 

berättar om kyrkans tro och
tradition kring begravningar.

Älvängens kyrka Älvängens kyrka 
söndagen den 25 februari

kl 11.00
 

Gudstjänst Gudstjänst 
med kammarmusik.med kammarmusik.

Familjen Dahlbäck musicerar på 
fl öjt,fi ol och cello tillsammans 

med kyrkomusiker 
Sabina Nilsson.
Söndagsskola

Kyrkkaffe
Präst: Björn Nilsson

Starrkärrs kyrkaStarrkärrs kyrka
söndagen den 25 februari 

kl.16.00

FamiljegudstjänstFamiljegudstjänst
Barnkören Tonfi skarna och unga 

instrumentalister medverkar.
Kyrkomusiker: Sabina Nilsson

Kyrkkaffe.
Präst: Björn Nilsson

Nols kyrkaNols kyrka

KonsertKonsert
söndagen den 18 februari

kl. 18.00

Musik av Paganini och 
Vivaldi med fl era.

Felicia Dahlbäck, violin 
Magnus Wassenius, viola

samt en stråkkvintett från bl a 
Göteborgs symfoniker och 

Göteborgsoperan.

Läs mer om programmet på
www.mittiale.se

I samarbete med 
Musikskolan i Ale

Tisdag: Asbjörn Johansen: Visar tecken i tiden på att   
 Jesu återkomst står för dörren?
Onsdag: Solveig Tufte Johansen: Vad gör man 
 när livet inte blir som man tänkt sig?
Torsdag: Per-Axel Sverker:
 Vad säger Bibeln om de fattiga?

Den 20-22 februari 2007
Klockan 19.00

    Älvängens Missionskyrka

   Vinterkvällar i Älvängen

Vid Musikgudstjänsten 
i Starrkärrs kyrka den 11 fe-
bruari fick Starrkärrs försam-
ling mottaga det nyinstiftade 
Martin Luther King-priset. 
Jean Altun, ordförande för 
Centrum mot främlingsfient-
lighet och rasism, berättade 
att Starrkärrs församling fick 
priset för allt arbete som har 
nedlagts för att hjälpa famil-
jen Lahdo att få uppehållstill-
stånd i Sverige. Jean lyfte fram 
hur viktigt det är att verka 
för det goda i samhället och 
att allt som behövs för att få 

priset är att ha ett gott hjärta 
och vilja att hjälpa.
Priset – förutom äran – består 
av en kristallvas med ( fritt 
översatt ) inskriptionen: ”Det 
vi kommer att minnas är inte 
våra fienders ord utan våra 
vänners tystnad!”
Priset mottogs – för försam-
lingens räkning – av diakoni-
assistent Ingemar Carlsson.
Ingemar berättade att hela 
församlingen har varit enga-
gerad i stödarbetet. Dock ville 
han särskilt lyfta fram tidigare 
komministern i Nols distrikt: 

Egil Midtbö. Ingemar upp-
manade alla att försöka möta 
varandra med större tillit. Fler 
tänkvärda ord förmedlade han 
i form av Stig Dagermans 
dikt: ”Flykten valde oss!”

Kyrkoherde Björn Nilsson 
höll ett ”Martin Luther King-
tal”. Björn lyfte bla fram M 
L King som en obotlig opti-
mist, som hade en dröm om 
en framtid i fred och rätt-
visa för bröder och systrar 
över nationsgränserna. King 
gjorde oerhört mycket och 
vi måste fortsätta att arbeta i 
hans anda därför att alla män-
niskor är lika värda, avslutade 
Kyrkoherden!

Vid Musikgudstjänsten 
framträdde Elleholmstrion 
(Kalina och Anders Sjökvist 
samt Gunnar Boren ) med 
bla verk av Dvorak: Humo-
resque, Chopin: Regndropps-
preludiet, Kreisler: Liebes-
lied, Petterson-Berger: Som-
marsång och Mendelssohn: 
På sångens lätta vingar.
Organist Sabina Nilsson 
spelade och gudstjänstdelta-
garna sjöng psalm 289 ”Guds 
kärlek är som stranden”. Psal-
men handlar bla om de murar 
som finns mellan oss, om vår 
rädsla och vårt knutna jag.

Rose-Marie Fihn

Vid Musikgudstjänsten i Starrkärrs kyrka den 11 februari fick 
Starrkärrs församling mottaga det nyinstiftade Martin Luther 
King-priset. Jean Altun, ordförande för Centrum mot  rasism, 
överlämnade priset till diakoniassistent Ingemar Carlsson.

I have a dream!
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