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Jul i Byn - Lödöse
Söndag 9 december

11.00 - 17.00 HANTVERKSMARKNAD PÅ MUSEET

14.00 - 17.00 FÖRENINGSAKTIVITETER KRING TORGET

ICA MATKASSEN Handla för 200 kr få en julklapp

14.00 - 15.00 SKINKPROMENAD

17.30 MUSIKGUDSTJÄNST

Läs mer på www.lodosemuseum.se

Arr: Slöjd&Konsthantverk kring Älven – Föreningslivet i Lödöse
ICA Matkassen – SV – Svenska Kyrkan

SStarrkärrs pastorattarrkärrs pastorat
AAlafors - Kilanda - Nol - Starrkärr - Älvängenlafors - Kilanda - Nol - Starrkärr - Älvängen

Gott föräldraskap!?
Ingela Dahlin berättar utifrån 

bibliska förebilder och motbilder.
Onsdagen den 5 december

klockan 19.00
Välkommen till en spännande kväll 

där vi får utveckla våra tankar 
om att vara föräldrar idag!

• Föredrag • Samtal • Fika

Grötfest
Torsdagen den 6 december 

kl. 16.00-18.00. 
Välkommen till en samling med andakt, 

gröt och underhållning!
Alla är varmt välkomna!

Ingen anmälan
Med hälsning från 

Starrkärrs kyrkliga syförening, Älvängengruppen

Älvängens blå kyrkaÄlvängens blå kyrka

www.mittiale.se – 0303-332660

Kapellvägen 4, Älvängen

0303-74 66 40

JJulsångsgudstjänstulsångsgudstjänst
Söndagen den 9 december

kl. 16:15
Gospelkören gospel.kom sjunger julens 
sånger under ledning av Åsa Gunnervik. 

KOM I GOD TID!
Präst: Mikael Nordblom 

www.skepplandaforsamling.nu • 0303-33 81 36

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

Gemenskapsträff
Hålanda församlingshem

Onsdag 5 dec kl 10.30-12.30
Liselotte

S:t Peders kyrka
”Jul i byn”

sönd 9 dec kl 17.30
Medverkande:

Präst och solist:
Lars Ingvarsson

Cello: Katharina Dahlbäck
Tvärföljt: Johan Dahlbäck

Storcafé
Skepplanda

församlingshem
Onsdag 12 dec kl 10-12.00

Dagens gäst: Britt Johansson
”Hjälparbete bland

Hadza-folket i Tanzania”

Välkomna! Repslagarmuseet 0303-74 99 10
www.repslagarbanan.se

OPUS 83 sjunger in julen
Torsdagen 6 dec kl 19:00

Allsång och lotteri

Café

Entré 60:-
R

Y

Y Y

YÄlvängen 0303 74 94 88

Caroline Wall. I Starrkärrs 
kyrka hölls onsdagen 28 
november begravningsguds-
tjänst för Caroline Wall, 
Nol. Officiant var kyrko-
herde Egil Midtbö

döda

Vår älskade
Mamma och Mormor

Gunborg
Stenroth
* 29 maj 1929

har idag lämnat oss.

Tack för att Du alltid
funnits för oss

Vi kommer alltid
älska Dig

Lerum
19 november 2007

MONA
ANN

Camilla och Jonas
Kristoffer

Stefan
Övrig släkt och vänner

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen 7 dec. 

kl. 11.00 i Starrkärrs 
kyrka, Alafors. Efter 
akten inbjudes till 

minnesstund i Försam-
lingshemmet. Svar om 
deltagande till Fonus 
tel. 031-85 98 60 eller 

partille@fonus.se senast 
onsdagen 5 december.

jordfästningar

betraktelse

Nu är det advent igen. 
Äntligen får vi plocka 
fram adventsstakar och 

adventsstjärnor.  Det lyser upp 
efter mörka november, och vi ser 
framåt mot Jul.

  Första advent är numera den 
söndag under året som har flest 
kyrkobesökare. Många vill gärna 
gå till kyrkan då, för att både lyssna 
till och sjunga med i adventssång-
erna. ”Bereden väg för Herran” 
och ”Gå Sion, din konung att 
möta” hör till de klassiska psal-
merna, men det finns många andra 
både äldre och nyare som sjungs. 
Det som förkunnas är budskapet 
om att Jesus, Guds son, kommer 
till oss människor. En ny tid börjar, 
en tid då det finns nåd. Själv säger 
han i början av sin verksamhet i sy-

nagogan i hemstaden Nasaret: Nu 
går det som profeten Jesaja sade i 
uppfyllelse: ”Han har smort mig 
till att frambära ett glädjebud till 
de fattiga. Han har sänt mig att 
förkunna befrielse för de fångna 
och syn för de blinda, att ge för-
tryckta frihet och förkunna ett 
nådens år från Herren.” (Luk. 4: 
18, 19).

 Han som uppfyller dessa ord 
får vi hälsa välkommen nu i advent. 
Vi får hälsa honom välkommen till 
vår värld och vårt samhälle, men 
också till oss själva. Jesus kommer 
till oss – vi får ta emot honom 
och det han kommer med. Det är 
advent.

Göran Andreasson, 
pastor i Surte och Lilla Edets mis-

sionsförsamlingar.

Nu är det advent igen

Till de företag som gav sponsorhjälp för att
genomföra glasögoninsatsen i Kenya.
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Inga Britt Karlbom
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Studieförbundet vuxenskolan

Har du frågor
om cancer?
Cancerfondens
informations- och stödlinje

020-222111
infostodlinjen@cancerfonden.se


