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NÖDINGE FÖRSAMLINGSBLAD
- varannan vecka i Alekuriren

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

10 mars startar
Vårstädningen på Surte 

och Nödinge Kyrkogårdar.
Nu påbörjas vårstädningen på våra
 kyrkogårdar. Gravdekorationer och 
granristäckningar kommer att städas 

undan ifrån alla gravar. Vårstädningen 
beräknas vara klar innan påsk. För mer 
information eller synpunkter går det bra 

att ringa Nödinge församling 
tfn.031-980059, 0707-690018

Måndagsträff 
Surte församlingshem den 10 mars  kl. 
14.00. Hjördis Andersson – Mat och 

kultur i Japan.

Onsdagsträff 
Nödinge församlingehem den 12 mars 
kl 13.00. Birgitta och Lennart Mattsson 

– Orientering i Världen.

Välkomna!

Predikoturer
Tisdagen den 11 mars

kl 14.00 Nödinge Servicehus 
Gudstjänst H Hultén 

16 mars Palmsöndagen
kl 11.00 Nödinge kyrka 

Familjegudstjänst  H Hultén
kl 11.00 Surte kyrka Gudstjänst  

V Wetterling, Fika efteråt
kl 15.00 Bohus servicehus 

Mässa V Wetterling

Tisdagen den 18 mars
kl 14.00 Trollevik 

Gudstjänst E Friman 

Skärtorsdag den 20 mars
kl 18.00 Surte kyrka 

Mässa H Hultén
kl 19.30 Nödinge kyrka 

Mässa H Hultén

21 Mars Långfredag
kl 11.00 Nödinge kyrka 
Gudstjänst  V Wetterling

kl 15.00 Surte kapell 
Gudstjänst  V Wetterling

23 Mars Påskdagen
kl 11.00 Nödinge kyrka 

Påskgudstjänst  H Hultén.
kl 11.00 Surte kyrka 

Påskgudstjänst V Wetterling
kl 13.00 Surte kyrka Mässa 

på Finska T. Blåhed
kl 15.00 Bohus service hus 
Påskgudstjänst H Hultén

24 Mars Annandag påsk
kl 11.00 Nödinge kyrka 
Ekumenisk gudstjänst 

Renny Olausson

www.skepplandaforsamling.nu • 0303-33 81 36

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

Musikmässa
Skepplanda kyrka
söndag 9 mars kl 17.00

Ungdomskören
Anneli och Christer Larsson,

sång och gitarr
Daniel Dalén, bas

Peter Frykman, präst

S:t Peders
församlingshem

tisdag 11 mars kl 18.30
Filmvisning av ”Stengrunden”

En filmatisering av Bo Giertzs
själavårdsroman med

storbildsprojektor
Filmen är ca 1 timma 40 minuter.

Palmsöndagen 16 mars
Skepplanda kyrka
Gudstjänst 10.00

Präst: Åke Reinholdsson
kyrkkaffe

Hålanda kyrka
Gudstjänst 12.00

Präst: Åke Reinholdsson
S:t Peders kyrka

Högmässa kl 12.00
Solosång: Anette Svennblad

Präst Magnus Skredsvik
Efter gudstjänsten blir det kyrkkaffe,

brödauktion,
Dragning av lottlistor m.
Ale-Skövde kyrka
Gudstjänst 10.00

Präst: Magnus Skredsvik

Välkomna!

www.skepplandaforsamling.nu • 0303-33 81 36

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

Lutherhjälpskväll
onsdag 12 mars kl 18.30

Skepplanda församlingshem
Brödlotteri

Dragning på listor
Kaffeservering

till förmån för Lutherhjälpen

SStarrkärrtarrkärr--Kilanda församlingKilanda församling
AAlafors - Kilanda - Nol - Starrkärr - Älvängenlafors - Kilanda - Nol - Starrkärr - Älvängen

Ett spännande temaårEtt spännande temaår
Vår tid präglas av en extrem individualism där 

allt fokuseras på det egna jagets välbefi nnande.
Men nu är det dags att börja tala om VI!!!

Starrkärr-Kilanda församling inbjuder dig till ett 
spännande år där ordet vi står i centrum.

ViVist och rättvist

www.mittiale.se 
0303-332660

Nols kyrka
Nordängsvägen 11

Tisdagen 11 mars kl 19.00 i Nols kyrka

Karin Cedersjö studerar teologi i Göteborg men har 
särskilt uppmärksammat de globala frågorna. 
I sin nyutkomna bok ”Rätt vist” pekar hon på det som vi 
faktiskt kan göra för allas vår jord. Kan man verkligen 
handla rättvist i en orättvis värld? Ja, säger Karin. Hur? 
Kom och få konkreta tips om hur vi kan påverka vår 
konsumtion och handla rättvist.

www.mittiale.se - 0303-332660
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Nols kyrka
Palmsöndagen den 16/3

Familjegudstjänst kl.11.00
Kommer Klara och Nelson att 

hinna fram i tid?
Barnkören medverkar

Ta med Lutherhjälpsbössan!
Vi bjuder på lättlunch.

Präst: Björn Nilsson

Sverigepremiär 
på Medborgar-
husets bio
ALAFORS. Medborgarhusets bio i 
Ledet för en ganska annonym till-
varo, men nu är det stora saker på 
gång. 

Nu på fredag går den tecknade 
barnfilmen "Horton"upp på duken för 
första gången i Sverige.

– Det är helt fantastiskt att vi har 
lyckats få en Sverigepremiär till 
Ledet, säger Folketshusföreståndare, 
Willy Kölborg.

Biofantasterna, särskilt den yngre skaran, får 
dessutom många chanser att uppleva biopre-
miären. "Horton" visas även på söndag och 
måndag.

– Det var ett krav för att få Sverigepremi-
ären. Vår stora publikkapacitet om 320 plat-
ser är också ett tungt argument, säger en stolt 
Kölborg.

"Horton" kommer från skaparna av ”Ice 
Age”-filmerna. Denna gång är det dags för 
ett storslaget animerat familjeäventyr. 

Filmen handlar om den nyfikne elefanten 
Horton som en dag hör ett rop på hjälp från 
ett litet dammkorn. Dammkornet är i själva 
verket en hel liten värld och Horton måste nu 
göra allt för att rädda den.

Framgången med att ha lockat till sig en 
Sverigepremiär på bioduken har redan givit 
mersmak.

– Ja, jag har stora förhoppningar om att 
Medborgarhuset i Alafors även ska få vara 
med om en premiärliknande tillställning när 
Arn 2 släpps i augusti, säger en förhoppnings-
full Kölborg.

I så fall är det tveksamt om 320 platser 
räcker ens om filmen visas tre gånger. Kanske 
kan det bli köbildning återigen utanför Ledets 
salong?

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Du får en fantastisk 
naturupplevelse och nyttig motion!

Kom med! Söndag 4 maj 2008Kom med! Söndag 4 maj 2008
Mer info och anmälan: www.vattlefjall.se 

eller 0303-22 99 90


