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Passionsmusik
Musikgudstjänst

Långfredag 21 mars
Skepplanda Kyrka kl 18.00 

Musik ur
Johannespassionen/J.S. Bach

Ave Verum Corpus/W.A Mozart
Pie Jesu/A.Lloyd Webber mm

Elisabet Ehlersson, sopran
Skepplanda Kyrkokör

Orkester
Åke Reinholdsson - präst

Tvivlare - Sökare - Trosvissa
Frågor om Den Kristna Tron

läggs i de gröna lådor som finns
uppsatta bl a i kyrkan och

församlingshemmet
Frågorna tas upp i samband med

Frågestund vid
Ett Annorlunda Möte

lördag 5 april kl 18.00 i
S:t Peders kyrka - Lödöse

Välkomna!
www.skepplandaforsamling.nu • 0303-33 81 36

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

Påskhelgen i våra kyrkor
Skärtorsdag 

Skepplanda 19.00 Mässa -
Reinholdsson

Tunge 19.00 Mässa - Ingvarsson
Långfredag

Skepplanda 18.00 Passionsmusik
Skepplanda Kyrkokör -

Orkester - Reinholdsson
Hålanda 10.00 Långfredagsgudstjänst

- Kyrkokören -
Reinholdsson

S:t Peder 10.00 Långfredagsgudstjänst
S:t Peders kyrkokör,

Marika Dahlbäck, cello - Ingvarsson
Ale-Skövde 12.00 

Långfredagsgudstjänst
- Ingvarsson
Påskafton

Hålanda 23.30 Påsknattsmässa -
Skredsvik

Påskdagen
Skepplanda 10.00 Mässa Ingvarsson

S:t Peder 12.00 Mässa - S:t Peder
kyrkokör, Marie Lindqvist, tvärföljt

Skredsvik
Ale-Skövde 10.00 Mässa Skredsvik -

Projektkören
Annand påsk

Skepplanda 11.00 Pastoratsmässa
Reinholdsson -

Pierre Torwald - barocktrumpet
kyrkkaffe

www.mittiale.se 
0303-332660

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

Söndag 16 marsSöndag 16 mars
Nols kyrka 11.00 Familjegudstjänst
Älvängens kyrka 11.00 Familjegudstjänst
Kilanda kyrka 18.00 Bachfestival

 med organisten och altviolinisten 
 Magnus Wassenius, Bach  – Organisten
MåndagMåndag 17 mars17 mars
Älvängens kyrka 19.00  Musikmeditation
   Marika Dahlbäck, cello
   Martin Malmberg, piano
TisdagTisdag 18 mars18 mars
Älvängens kyrka  19.00 Musikmeditation

 Anna Holl Larsson, solo
   Sara Holl Backman, solo
   Åsa Gunnervik, piano
OnsdagOnsdag19 mars19 mars 
Älvängens kyrka 19.00 Musikmeditation
   Mikael Björck, gitarr
SkärtSkärtorsdagorsdag 20 mars20 mars 
Kilanda kyrka 16.00 Skärtorsdagsmässa
   Kyrkkaffe
Älvängens kyrka 19.00 Skärtorsdagsmässa
   Kyrkokören medverkar
Nols kyrka 19.00 Skärtorsdagsmässa

Påskens allaPåskens alla möjlighetermöjligheter
LångfredagLångfredag,, 21 mars21 mars 
Starrkärr 11.00 Långfredagsgudstjänst

Kammarkören VocAle samt solist   
 Elisabet  Ehlersson medverkar med  
 musik ur J. S. Bach Johannes-
 passionen.
Älvängen 15.00 Andakt vid Jesu korsÄlvängen  15.00 Andakt vid Jesu kors 

Pilgrimsvandring - se egen annons!
Nols kyrka 18.00 Musikgudstjänst
   Vid graven
Påskafton, 22 marsPåskafton, 22 mars
Starrkärrs kyrka 23.00 Påsknattsmässa 
   ”Från mörker till ljus”
   Körgrupp medverkar
Påskdagen, 23 marsPåskdagen, 23 mars
Kilanda kyrka 9.30 Mässa 
Älvängens kyrka 11.00 Påskdagsmässa 
   med Gospelkören
Nols kyrka 11.00 Mässa

Annandag påsk, 24 marsAnnandag påsk, 24 mars
Starrkärrs kyrka 11.00 Mässa med dop

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.

www.mittiale.se 
0303-332660

Nols kyrka
Nordängsvägen 11

Långfredagen 21 mars i Älvängens och Nols kyrkor

”Via” är latin och betyder ”väg”. När vi på Långfredagen påminns om Jesu död på 
Golgata vill vi också ta vår egen livsväg ”via 
Golgata”. Så kallar vi den Långfredagsvand-
ring som vi skall göra mellan Älvängen och 
Nol. Vi samlas i Älvängens kyrka kl 15.00 
sedan går vandringen genom bebyggelsen 
i våra samhällen och vi avslutar med en 
gudstjänst i Nols kyrka kl 18.00.
Man kan gå hela eller delar av vägen! Gå 
den bit du orkar – vi har följebil med oss. 
Kom med och upplev Långfredag, eller 

”The Good Friday”, den goda fredagen som engelsmännen säger. Ingen anmälan.

VViia Golgata

Året 2007 hade 365 
dagar och ändå känns 
det som en kort tid 

sedan förra föreningsstämman 
hos Aktiva Seniorerna, Kung-
älv. Men nu var man samla-
de i Kvarnkullens stora sal och 
ordförande Sture Magnus-
son hälsade alla välkomna till 
årets föreningsstämma. Sven 
Bengtsson valdes till ordfö-
rande att leda dagens förhand-
lingar. Den uppgjorda dag-
ordningen godkändes.

Tidigare diskussion om ut-
träde ur Förbundet Aktiva Se-
niorer upptogs till slutdiskus-
sion. Grundorsaken till utträ-
det är den avgift på 15 kronor 
per person och år som beta-
las till förbundet och som man 
inte tycker ger något i gen-
gäld. Stämman beslutade en-
hälligt om utträde. I och med 
denna förändring antogs nya 
stadgar från och med denna 
dag, 27 februari 2008.

Revisionsberättelsen upp-
lästes och styrelsen fick full 
och tacksam ansvarsfrihet. Till 

ordförande omvaldes Sture 
Magnusson och likaså vice 
ordförande Rigmor Hed-
ström. Två ledamöter hade 
avsagt sig omval. De olika 
kommittéerna fick några nya 
medarbetare istället för avgå-
ende. Alla som avgick fick ett 
varmt tack och en blomma.

Stämmans ordförande tack-
ade för visat intresse och 
Aktiva Seniorer gick in i ett 
nytt arbetsår. Kaffekommittén 
som arbetat sedan tidiga mor-
gonen bjöd  på god smörgås 
och ”godiskaka”. Uppskattat!

Så kom bröderna Sten och 
Bertil Ivarsson med uppgift 
att spela och sjunga för oss. 
De hade gjort en liten musik-
kavalkad med tema från Nils 
Holgerssons underbara resa 
av Selma Lagerlöf. De förde 
oss med goda musikval i Nils 
Holgerssons färdriktning från 
Skåne till landets alla land-
skap. Vi fick också en liten 
lektion om världsarvsobjekten. 

De hade valt musik från 
landskapen där Skånes själv-

klare skådespelare och sångare 
Edvard Perssons ”Lite grann 
från ovan” fick inleda. Att gå 
igenom alla landskapen till-
låter inte spaltutrymmet, men 
här kan nämnas Gotländsk 
bröllopsmarsch, ”Fattig bond-
dräng” från Småland. Sur-
strömmingspolkan fick repre-
sentera Ångermanland. Norr-
botten fick Carl Jularbo re-
presentera med ”Midnattssol 
över Pajala”. ”Ack Värme-
land Du sköna” vet vi var den 
kommer ifrån. Även vi i Bo-
huslän fick en egen sång. 

Bertil spelade dragspel, 
munspel, durspel och såg. 
Broder Sten spelade gitarr 
och sjöng. Det blev en mycket 
njutbar timma med bröder-
nas mjuka framförande i både 
tal och musik. Tusen tack och 
vårens blommor fick de båda 
musikanterna.

Välkomna till månadsmö-
te 26 mars. Då är våren här på 
riktigt hoppas vi.

Ingrid Monié

Föreningsstämma hos Aktiva Seniorer

Vivianne Wet-
terling blir ny 
kyrkoherde i 
Skepplanda 
församling.

Arkivbild: 
Alma Trischler

NÖDINGE. Vivianne Wet-
terling blev aldrig kyr-
koherde i Nödinge för-
samling.

Nu har hon fått sin 
revansch.

I onsdags blev det 
officiellt att Vivianne 
blir ny kyrkoherde i 
Skepplanda församling.

Trots stort stöd både bland 
församling och personal blev 
aldrig Vivianne Wetterling 
kyrkoherde i Nödinge. Lokal-
tidningen skrev om den infek-
terade historien under somma-
ren 2007.

Vivianne Wetterling har ar-

betat kvar som komminister i 
Nödinge församling, men snart 
väntar nya uppdrag. Flytten blir 
inte särskilt lång, bara några 
mil norrut när Vivianne tillträ-
der arbetet som kyrkoherde i 
Skepplanda församling.

– Verkligen jätteroligt. Jag 
fick beskedet i torsdags, efter 
att ha varit borta en vecka med 
kyrkomötet i New York, säger 
Vivianne Wetterling.

Vad innebär det att vara 
kyrkoherde?

– Man är chef i församling-
en, vilket innebär att du kan på-
verka och få igenom idéer på ett 
helt annat sätt.

Vad känner du till om 

Skepplanda församling?
– Att de har ungefär samma 

medlemsantal som Nödinge 
församling, men att det är ett 
geografiskt större område. 
Känns det som en re-
vansch?

– Jag vet inte. Jag blev i alla 
fall oerhört glad när jag fick be-
skedet.

Det kommer säkert ta sin 
lilla tid att sätta sig in i försam-
lingen, säger Vivianne Wetter-
ling.

I Skepplanda församling 
ingår kyrkorna S:t Peder, 
Skepplanda, Hålanda, Tunge 
och Ale-Skövde.

JONAS ANDERSSON

Wetterling ny kyrkoherde i Skepplanda


