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Besök gärna vår hemsida www.svenskakyrkan.se/nodinge

Gemenskapsträff 
Torsdag den 8 mars kl.14.00 i Bohus Servicehus.

”Med Frida i Lilla Paris” Birger Sjöbergs visor med
Sång och musik - Ragnar Löwenmark. Kaffe och gemenskap.

Den första kyrkan byggdes här 
på 1200-talet. Det var en av de 
första stenkyrkorna som byggdes 
i Västergötland. Det fi nns en 
sägen som handlar om hur den 
första kyrkan kom till. Det var 
kung Inge som med sin drottning fl ydde hit från det krigshärjade Bohuslän. 
Som tack för räddningen lovade han Gud att på denna plats bygga en 
offerkyrka. Och kungen sa: ”Nu är här ingen nöd längre”. Av detta fi ck platsen 
namnet Nödinge

Kyrkan han lät bygga var så stor som vapenhuset samt utrymmet 
underläktaren. Den nuvarande formen fi ck kyrkan 1727. Årtalet står på 
korväggens utsida.
Längst bak i kyrkan kan man kika genom ett fönster och se utgrävningar av 
den gamla medeltida kyrkan. 
Nödinge kyrka är idag som ett smyckeskrin; enkelt på utsidan; men med 
oerhörda rikedomar på insidan.

Måndagsträffar
Nödinge Församlingshem 5 mars kl: 13.00 

Ale Brottsofferjour
Surte Församlingshem  12 mars kl: 14.00 

Folkhälsan i Ale  -Birgitta Freden

Soppaträffar 
Tisdagar kl.13.30 

Surte församlingshem 

Som avlutning av Biskopens 
kontraktsvisitation fi ras 
Festhögmässa söndagen 
den 4 mars i Skallsjö kyrka 
kl. 17.00 
Biskopen Carl-Axel Aurelius, kontraktskör. 

Historisk presentation av våra kyrkor. 
Nödinge kyrka – Ett fönster mot 
medeltiden.

Välkomna!

Allsång med Sten-Åke. Tema ”ABBA”
Nödinge församlingshem 

onsdagen den 14 mars kl. 19.00.
Caféet öppnar 18.30

Kom och ladda upp inför konserten den 18 mars då vi bjuder 
på musik av Benny Andersson!

STARRKÄRRS PASTORATSTARRKÄRRS PASTORAT
ALAFORS - KILANDA - NOL - STARRKÄRR - ÄLVÄNGEN

Starrkärrs kyrkaStarrkärrs kyrka
 

Söndag 11 marsSöndag 11 mars
 

Körkonsert med 
Kammarkören VocAle

 
Kärlekens tid

 
Ett gott och blandat körprogram 

med musik av bl.a. Mozart, 
Benny Andersson, Schubert 

och Oskar Lindberg
 

Ackompanjemang: Magnus Wassenius
Dirigent: Sabina Nilsson

Präst: Björn Nilsson

Kilanda församlingshemKilanda församlingshem

FörmiddagscafeFörmiddagscafe
 torsdag 8 mars  torsdag 8 mars 

kl 10.00-12.00kl 10.00-12.00

”Visor till kaffet” 
med Ulrika Nätterdal 

Accompanjemang Leif Pedersen

www.mittiale.se – 0303-332660

Nästa helg!Nästa helg!

www.skepplandaforsamling.nu • 0303-33 81 36

www.svenskakyrkan.se/sanktpeder • 0520-66 14 94

Vacker musik i Starrkärr

”Kärlekens tid” är temat för en musikgudstjänst i Starrkärrs kyrka söndagen den 11 mars 
som inspirerats av Benny Anderssons och Ylva Eggehorns sköna visa med samma namn. Ett 
knippe vackra sånger framförs av kammarkören VocAle  (bilden) under ledning av Sabina Nils-
son. Förutom Benny Andersson får vi höra musik av allt från Schubert och Mozart till de Fru-
merie, Oskar Lindberg och Lillebror Söderlund. Medverkar gör också kantor Magnus Wasseni-
us och kyrkoherde Björn Nilsson.

Carl von Linné gästade Skepplanda
Carl von Linné i peruk och 1700-talskläder, alias förre 
rektorn vid Nordiska folkhögskolan i Kungälv, Nils 
Zandhers, föreläste om blomsterkonungen inför ett 
fullsatt Skepplanda bibliotek på tisdagen. Mycket upp-
skattat. Nästa möte i Bibliotekets Vänners föreläs-
ningsserie blir den 28 mars då Johan Dahlbäck berät-
tar om Linnés apostel Pehr Osbeck från Oset i Hålanda.

Det händer i


