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FÖRSAMLINGSRESA
I MARTIN LUTHERS FOTSPÅR

Välkomna att deltaga i en studieresa med buss i Martin Luthers fotspår i 
Tyskland. Vi kommer att besöka bl. a. Wittenberg, Erfurt och Eisleben.

Tid: 24-28 september 2007. Vi åker måndag morgon från Lilla Edet och 
återkommer på fredag kväll.
Pris ca 3000 kronor – mycket billigt. Församlingen står för en del av kostnaden. 
Även deltagare från andra församlingar är välkomna.
Reseledare: Roland Kristensson, kyrkoherde i Fuxerna-Åsbräcka församling.

Anmälan till Roland Kristensson tel. 0520-65 78 51(exp) eller 65 74 51 (bost) 
eller till pastorsexpeditionen 65 00 33.
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BASAR
Syföreningens

den

Starrkärrs församlingshem
kl. 13.00

Fika med 

hembakat

Tombola
Lotterier

Auktion
Brödförsäljning

Andakt

kyrkliga syförening

Behållningen 
från basaren går till fr
Lutherhjälpen och 

Svenska kyrkans mission

Starrkärrs församlingshem

Förmiddagscafe 
29 mars kl. 10.00-12.00

”Tiden viskar” 

Fotograf Tore Hagman berättar och 
visar bilder om möten med

människor och natur.

Starrkärrs kyrka

Musikgudstjänst
Söndag 1 april kl.18.00 

J. S. Bach: Magnifi cat och 
B. Britten: Missa brevis i D-dur 

Medverkande:
Kammarkören VocAle och 
Damkören Vox feminale.

Solister: 
Sopran: Elisabet Ehlersson
Mezzosopran: Maria Schéle

Tenor: Johannes Friberg
Bas: Patrik Wirefelt

Orkester från bl.a. Göteborgsoperan
Dirigent: Sabina Nilsson

Präst: Björn Nilsson

www.mittiale.se – 0303-332660

Nols kyrka
Familjegudstjänst 

1 april kl. 11.00
Barnkören medverkar
Präst: Mikael Nordblom

Älvängens blå kyrka
Familjegudstjänst 

1 april kl. 11.00
Blå fjärilen medverkar med sång

Präst: Andreas Pervik

Välkommen med din gåva till 
Lutherhjälpen Lutherhjälpen 

på Palmsöndagen den 1 april

Nästa helg!

Nästa helg!

Kilanda kyrka
Mässa 

1 april kl. 9.30
Präst: Mikael Nordblom

www.skepplandaforsamling.nu • 0303-33 81 36

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

Palmsöndagen 1 april
Lutherhjälpens fasteinsamling

Skepplanda kyrka
17.00 Musik i Passionstid,

Åke Reinholdsson

Hålanda kyrka
10.00 Familjegudstjänst, 

Ungdomskören
medverkar, Magnus Skredsvik,

Kyrkkaffe

Ale-Skövde kyrka
12.00 Gudstjänst, Ungdomskören 
medverkar, brödauktion, Magnus 

Skredsvik, kyrkkaffe

S:t Peder kyrka
10.00 Familjegudstjänst, Sven-Erik

Wihlborg,,barnen medverkar, 
kyrkkaffe,brödauktion samt dragning 

på lotterier.

Välkomna!

Hur känns det att bokstavligen aldrig 
kunna äta sig mätt? 

Det vet vi inte. 
Hungriga är vi varje dag, men vi 

blir också mätta varje dag.

Närmare en miljard medmänniskor är alltid 
hungriga, och ca 25 000 dör varje dag. Detta 
är en skam! Det finns tillräckligt med mat för 
alla människor i vår värld.

Orsakerna till hungern är många. Här är 
några: krig och naturkatastrofer, politiken i 
de hungrandes hemländer, reglerna för den 
internationella handeln, ojämlikheten mellan 
kvinnor och män, hiv och aids, brist på infly-
tande och utbildning.

Vem vill inte vara med och ändra på detta! 
Ge därför en gåva till Lutherhjälpens fast-
eaktion som pågår till den 1 april. Målet 
för insamlingen är 50 miljoner kronor, och 
pengarna används till arbetet för att utrota 
hungern. 

Ett lån på bara 750 kronor var början på 
något nytt för 25-åriga Susoma Rani i Bang-
ladesh. Det har följts av fler lån och famil-
jens liv har förändrats. Och det finns många 
som Susoma. 

Små lån, rent vatten, torkhärdiga grödor, 
trädplantering och terrassering – allt bidrar 
till att människors kroniska hunger försvin-
ner. Opinionsbildning om villkoren i världs-
handeln, om de fattiga ländernas skulder och 
om EU:s jordbrukspolitik förändrar också 
livet till det bättre för fattiga småbönder i 
Peru, föräldralösa barn i södra Afrika och by-
kvinnor i Bangladesh.

Så vänta inte! Ge en gåva som kollekt i 
kyrkan på Palmsöndagen den 1 april eller via 
Lutherhjälpens plusgiro 90 02 56-9, bankgi-
ro 900-2569, sms 72900, www.svenskakyr-
kan.se/lutherhjalpen

Ann Åström
Lutherhjälpsombud i Starrkärrs församling

1.000.000.000 alltid hungriga!1.000.000.000 alltid hungriga!

Vad är det för 
fågel som äter från 

din talgboll?
Låna en fågelbok på biblioteket


