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Starrkärrs kyrka
Pingstdagen 27 maj 16.00

Familjegudstjänst
Minimusikalen ”David och Goliat” 
Medverkande: Barnkören Tonfi skarna 

och unga musikanter. 
Präst: Mikael Nordblom

Efter gudstjänsten är det korvgrillning, 
kaffe, poängpromenad m.m 

i församlingshemmets trädgård. 
Alla varmt välkomna! 

www.mittiale.se – 0303-332660

Nästa helg!

Starrkärrs pastorat
Alafors - Kilanda - Nol - Starrkärr - Älvängen

Starrkärrs församlingshem 
torsdag 24 maj kl 10.00 - 12.00

Förmiddagscafé
” Sånger i våra hjärtan” 

DuoLars underhåller med sånger från 
den andliga skatten och schlagers 

från 30-, 40- och 50 talet.

Nols kyrka
Söndag den 27 maj kl 11.00

Familjegudstjänst
med Vårfest

Särskilt välkomna är föräldrar med barn
i alla barngrupper. Vi börjar med familje-

gudstjänst där barnkören medverkar. 
Sedan lekar, krovgrillning mm 

i trädgården.

SAMFÄLLDA 
KYRKOFULLMÄKTIGE

i Starrkärr-Kilanda 
kyrkliga samfällighet

 kallas till sammanträde 
tisdagen den 29 maj.

2007 kl. 19.00
i Kilanda församlingshem.

Ärenden enl. utsänd kallelse.

Tage Svensson, ordförande

Carine
Simonsson
och Susanne 
Pettersson,
operasånger-
ska
framför tillsam-

mans med kammarkören VocAle, damkören 
Vox feminale och kyrkokören musik och lyrik 
av Carine Simonsson.

Torsdag 31 maj 19.00 Musik och lyrik

Kammarkören
VocAle och 
damkören
Vox feminale 
sjunger folk-
musikmässan
”I välsignan 
och fröjd” 
med text av Alf Hambe och musik av Hans 
Kennemark.
Medverkar gör också bl.a. riksspelmännen 
Hans Kennemark och Greger Siljebo.

Söndag 3 juni kl.11.00
Festhögmässa

Vokalensem-
blen Les Jolies 
som består av 
sex kvinnor 
sjunger denna 
kväll en hel 
del musik av 
svenska nutida 
tonsättare samt av bl.a. B. Britten och 
F. Poulenc.

Fredag 1 juni kl.19.00 Les Jolies

Visor i 
sommartid

Lördag 2 juni kl. 17.00
Starrkärrs församlingshem

Lennart Thorstensson med vänner sjunger 
för och med oss. 

MusikdagarMusikdagar
i Starrkärrs kyrkai Starrkärrs kyrka 31 maj- 3 juni31 maj- 3 juni

Arrangörer:

Fri entréFri entré
hela helgen!hela helgen!

www.skepplandaforsamling.nu • 0303-33 81 36

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

Ale Skövde Församling

Söndag 20 maj kl 12.00
Gudstjänst på Sommarro i Prässebo

Kyrkokören medverkar
Präst : Åke Reinholdsson

kyrkkaffe

Söndag 27 maj kl 10.00
Ale-Skövde Kyrka

Familjegudstjänst
Präst: Magnus Skredsvik

kyrkkaffe

Välkomna!

BOHUS. I tisdags kväll 
arrangerades Fri-
tidshemmets dag på 
Bohusskolan.

Sexåringar upp till 
årskurs fem deltog i 
firandet.

Tyvärr gjorde regnet 
att en del planerade 
utomhusaktiviteter fick 
genomföras inomhus.

Någonstans mellan 4 000 
och 7 000 kronor beräkna-
de arrangören få in på tis-
dagskvällens aktiviteter, som 
bestod av loppis, lyckopåsar, 
tipspromenad, bollkastning, 
brödförsäljning, fiskdamm 
med mera.

– Det brukar bli lite mindre 

intäkter när det regnar, men 
besöksantalet kändes ändå 
riktigt bra, förklarade skol-
personalen som lokaltidning-
en pratade med.

Pengarna som Bohussko-
lan får in används till en härlig 
utflykt för barnen. Tidigare 
år har de bland annat besökt 
Borås Djurpark och Nordens 
Ark.  Återstår att se vart kosan 
styrs den här gången.

Fritidshemmets dag bjöd 
också på konstutställning. 
Eleverna visade alster som 
de tillverkat under terminens 
gång.

Samuel Blomstrand hade bidragit med alster till den utställ-
ning som visades i ett klassrummen.

I tisdags kväll firades Fritidshemmets dag på Bohusskolan. Här ses några av 
alla de elever som medverkade i arrangemanget.

PÅ BOHUSSKOLAN
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Fritidshemmets dag på Bohusskolan Trött på hur 
det ser ut där 

hemma?
Låna en inredningsbok på biblioteket


