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Fotoutställning visas 
på Repslagarmuseet
Ale kommuns 50-talstema 
startar med en fotoutställ-
ning på Repslagarmuseet. 
Utställningen visar kommu-
ninvånarnas egna personli-
ga bilder. ”Så minns jag mitt 
50-tal” invigs söndagen den 
20 januari och pågår till och 
med den 21 februari.

Här kan man som besöka-
re vandra bland kort, minnas 
sin barndom och bli riktig 
nostalgisk eller berätta för 
barnbarnen: ”Så här såg det 
ut när mormor var liten..” 
”Här är jag och min kompis 
när vi var påskkärringar.”

Fotografierna är för-
storade och presenteras i 

stora jättealbum på väggen. 
Ett album visar reklambil-
der från Carlmarks tågvir-
kesfabrik, bland annat unga 
vackra flickor konstfullt ar-
rangerade i reprullar. De 
övriga fem albumen innehål-
ler vardagsbilder från kom-
munens olika samhällen, 
alltifrån Surteraset till skrid-
skoåkning på Vikadamm.

Nedanför albumen 
hänger block där besökarna 
kan anteckna sina kommen-
tarer. Vem är det som finns 
på bilderna, var är de tagna? 
Finns det någon historia om 
själva bilden eller personer-
na på dem?

Så mins jag mitt 50-
tal kommer sedan att visas 
under februari-mars på Ale 
gymnasium i samband med 
att Glasbruksmuseet visar 
utställningen 50-talsliv. En 
utställning om framtidstro 
och rockande tonåringar (ett 
samarbetsprojekt mellan Re-
gionmuseum Västra Göta-

land och Musik i väst samt  
musikskolan och skolor i 
Ale).

Mera 50-tal blir det på 
Glasbruksmuseet under maj 
månad i arrangemang av 
Kulturföreningen Bruks-
ongar.

”Så minns jag mitt 50-tal” heter 
den fotoutställning som invigs på 
Repslagarmuseet i Älvängen nästa 
söndag.
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Vandra genom Bibeln
Skepplanda församlingshem lördag 19 januari kl 9.30 - 16.00

”Lär dig” gamla testamentet på en dag!
Dan Bernspång från ”Bibeläventyret” lär oss, med rörelser och ordlekar, 
gamla testamentet - bit för bit. Dagen är inriktad på
vuxna och ungdomar. Kostnaden för kaffe och lunch är 50 kr, och
man anmäler sig till Ingemar Henricsson (0303-33 71 43) senast 16/1.

www.smyrna.nu

26
januari

Januarifesten
för pensionärer

Lördag 26 januari kl 15.00
i Smyrnakyrkans festlokal

Vi fi kar gott, umgås och lyssnar till sång 
och musik av “Spelmanspojkarna”

Föranmälan till Smyrna, telsvar 74 66 87
eller lista i kyrkans foajé senast 

22 januari.

Välkomna!26
januari
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ALPHAKURSER
S:t Peders församlingshem

ALPHA-kurs med start 
tisdagen den 22 januari

kl. 18:30
Samlingarna hålls varje jämn vecka
och innehåller måltid, föredrag om 

kristen tro och samtal.
Har du frågor eller vill anmäla dig,

kontakta Magnus Skredsvik 
på 0520-66 14 94 eller 0704-396938.

Anmälan senast 18/1.
Arr: S:t Peder, Tunge och Ale-Skövde

församlingar

Skepplanda församlingshem
ALPHA och BETA

börjar igen den 17 januari kl.19.00
Är du ny, har frågor eller vill anmäla 

dig så ring Liselotte Lind, 
tel. 0303-33 71 42

Varmt välkomna!

BabymassageBabymassage
Vill du lära dig babymassage? Babymassage är ett sätt 
att med medveten och kärleksfull beröring fördjupa 
och stärka kontakten mellan dig och ditt barn, träna er 
i lyhördhet för varandra samt medverkar till att ge ditt 
barn en bra start i livet.

Kursen innehåller både praktiska och 
teoretiska moment och leds av leg.sjuksk. 
och cert. instr för babymassage Birgitta 
Liljeqvist. Lämplig ålder ca.1-6 mån.

Omgång 1: Start torsdagen den 31 januari kl.12.00-13.30
Omgång 2: Start torsdagen den 3 april kl.12.00-13.30 
Plats: Älvängens Missionskyrka
Kursavgift 595 kr ink.material.(6 ggr)

För inf. och anmälan pastor AnneMarie Svenninghed tfn 
0303-746130 eller mail amsvenninghed@hotmail.com. 
Anmälan senast. 24/1 för omgång 1 och 27/3 för omgång 2. 
Begränsat antal platser.

Älvängens 
Missionskyrka

NÖDINGE FÖRSAMLINGSBLAD
- varannan vecka i Alekuriren

Predikoturer
13 Jan. 1 Ef Trettondag jul

kl 9.30 Surte kyrka Gudstjänst 
H Hultén

kl 11.00 Nödinge kyrka Mässa
H. Hultén

kl 15.00 Bohus servicehus
Gudstjänst H. Hultén

Tisdagen den 15 jan
kl 14.00 Nödinge Servicehus 

Gudstjänst
   

20 Jan 2 ef Trettondag jul
kl 11.00 Nödinge kyrka 

V Wetterling
kl 15.00 Bohus servicehus

V Wetterling
kl 17.00 Surte kyrka 

Musikgudstjänst i Franska Toner 
Debussy, Ravel, Bizet, Messiaen. 

V.Wetterling

Tisdagen den 22 januari
kl 14.00 Trollevik Gudstjänst

Söndag den 27 januari 
kl 11.00 Pingstkyrkan i Bohus

Ekumenisk gudstjänst. H.Hultén 
kl 17.00 Nödinge kyrka 
Ljusgudstjänst H. Hultén

Bröllopskonsert
den 19 februari kl 18.30 

Nödinge kyrka 

Välkomna!

Pastorsexpeditionen 031-98 00 12, Redaktionen 0707-69 00 13

Terminsstart. V.3
Bohus:

Måndag: Miniorer 15-17.30
Onsdag: Vuxen- minsting (0-1 år) 13-16.00.

Torsdag:Mammakväll 18-21 
Fredag: Vuxen- barn 10-13.30 

Surte:
Måndag:Ungdomskväll 18-21 

Tisdag: Vuxen- barn 10-13 

Nödinge:
Den öppna verksamheten, kommer inom kort 

mer information när den startar och vilka dagar. 
Under tiden är ni välkomna ner till 
verksamheten i Bohus och Surte.

Tisdag: Ungdomskväll 18-21 
Onsdag: Kör 19-21

Torsdagar: Öppet hus för skolbarn 6-14 år, 
körmusik, lek och samling 14-18.

Under 10 måndagkvällar träffas vi i Nödinge 
församlingshem med start 28 januari

Alpha är för alla och särskilt för:

Dig som vill utforska kristen tro lite närmare.

Dig som vill fräscha upp dina kunskaper om kristen 
tro, eller aldrig blev konfi rmerad.

Dig som är ny i församlingen/kyrkan och söker 
efter gemenskap.

Dig som förälder till barn i konfi rmationsåldern.

Er som förbereder er inför vigsel eller dop.

För mer information eller anmälan (helst före tis 15/1)
Harry Hultén Tfn 031-982325 / 0707-657835

Alpha. Vad är meningen med livet?
Vad har kristen tro att tillföra 

nutidsmänniskan?

Kantarell funnen i Alafors

På årets första dag fick Lena Sandén syn på 
denna lilla skapelse i dikeskanten. Den fina 
kantarellen hittade hon under en promenad 
hemma vid Smedjebacken i Alafors.


