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För tvivlare, sökare 
och trosvissa

Tanken föddes i natten 
och blev till och blev 
till Ett Annorlun-

da Möte i S:t Peders kyrka i 
Lödöse lördagen den 5 april. 
Det är i form av en musik-
gudstjänst, men ändå inte...

Du upplever, att en hel 
del är annorlunda, när du 
kommer in i kyrkan.  Men 
det blir mycket sång och 
musik. Körer från Hålanda, 
S:t Peder och Ale-Skövde 
deltar.  Patricia och Elle-
nor sjunger, Johan spelar 
gitarr och Karin finns vid 
orgeln. Begonia Jazz Band,  
fem man starkt, musicerar. 
Vi sjunger allihopa tillsam-
mans ”frälsarsånger”, som 
jag kallade dem som liten. 

Jag finns med som sångleda-
re. Konfirmander och ung-
domsgrupper medverkar. Vi 
ordnar barnpassning i kyr-
kans barnrum.  

Grön frågelådor finns 
uppsatta i Matkassen, i Hå-
landa och Ale-Skövde kyrka 
samt i Lödöse församlings-
hem och kyrka. Du kanske 
har någon fråga som bränner 
inom dig. Vi tar upp dina 
frågor vid frågestunden, som 
vår präst Magnus leder. Har 
Bibeln svaret du sökt?

Vi får lyssna till vittnes-
börd. Du kanske också vill 
dela med dig av ett för dig 
viktigt – annorlunda – möte. 
Du är välkommen!

Birgitta Persson

Vill du prova på hur det är 
att sjunga i kör? Alla sånggla-
da hälsas välkomna att delta i 
ett kortare projekt. Vi har tre 
övningstillfällen och sedan är 
det framförande. Det är glada 
rytmer i musiken från latina-
merika i form av den Nica-
raguanska bondemässan. I 
samband med musikdagar-
na i Starrkärrs kyrka 5-8 juni 
kommer musiken att framfö-
ras vid en musikmässa. Du får 
din stämma inspelad på en öv-
nings-cd så att du i lugn och ro 
kan öva in din stämma mellan 
övningstillfällena.

Visste du att körsång har 
en rad positiva effekter på 
oss:

• glädje 
• större välbefinnande 
• starkare immunförsvar 
• lägre stressnivå 
• ökad energi 
• djupare andning 
• bättre självförtroende 
• bättre hållning 
• inre bekräftelse när du 

arbetar med rösten 
• stark social gemenskap 

genom kören
•sången höjer halten av 

hormonet, oxytocin, som är 
lugnande och avslappnande 

• gruppdynamiskt, skapar 
en positiv spiral som är ener-
gigivande. 

(Enligt en studie av Chris-
tina Grape, sjuksköterska på 
Ersta sjukhus) 

Välkommen att vara med! 
Det är rena friskvården att 
sjunga!

Sabina Nilsson
Organist i Starrkärr Kilanda för-

samling

Starrkärr Kilanda församling välkomnar frivilliga sångare till ett kortare körprojekt.

Kom med och sjung!sjung!

www.mittiale.se - 0303-332660
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Starrkärrs kyrka
Söndagen den 30 mars
Mässa kl.11.00
Vokalensemble med 

Elisabet Ehlersson, Anette Svennblad, 
Sofi a Oltéus och Sabina Nilsson 

medverkar.
Kyrkfi ka i kyrkan efter mässan.

Präst: Andreas Pervik

Kom med och sjung!
Nicaraguanska bondemässan

Söndagen den 8 juni fi rar vi en 
musikmässa i Starrkärrs kyrka kl.11.00

Det är härliga latinamerikanska 
rytmer med gung. 

Texterna är på svenska.
Vi övar följande tisdagar i 
Starrkärrs församlingshem

1 april 19.00-21.00
13 maj 19.00-21.00
3 juni 18.30-21.00

Alla sångglada är välkomna!
Anmäl ditt intresse till: 

Sabina Nilsson 74 88 76 eller 
sabina.nilsson@svenskakyrkan.se

 Tisdagen den 1 april fl yttar församlings-
expeditionen till nya lokaler Göteborgs-

vägen 93 (Gamla Bankhuset) i Älvängen.

På grund av f lyt ten är expedit ionenPå grund av f lyt ten är expedit ionen 
STÄNGD måndagen den 31 mars.STÄNGD måndagen den 31 mars.

Vår nya postadress är (fr. 1 april):
Box 83

446 22 Älvängen
Telefonnumret är det samma 
som tidigare 0303-332660.

Välkomna in!

Expeditionen flyttarExpeditionen flyttar
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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

ViVi vann!!!
Tisdag 1 april kl 19.00 i Nols kyrka

Berit Simonsson, välkänd talare i kristna sammanhang, gästar 
oss denna kväll efter Påsk. Det är sant: det var Jesus som be-
segrade döden. Men det är lika sant att vi med frimodighet kan 
säga: VI vann! Kvällen handlar om en ödmjuk stolthet över att 
få vara med i det Vinnande laget!

www.skepplandaforsamling.nu • 0303-33 81 36

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

Gemenskapsträff
Hålanda församlingshem

Onsdagen den 2 april
kl 10.30-12.30

Liselotte

Storcafé
Onsdag 9 april

kl 10-12.00
Skepplanda församlingshem

PÅ GRÖNSKANDE ÄNGAR
Sång, tal och musik med

Liss & Odd Sörensen

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

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

TVIVLARE - SÖKARE  - TROSVISSA

?            �             !
Välkomna till

ETT ANNORLUNDA 
MÖTE

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

SÅNG - MUSIK - FRÅGESTUND - 
VITTNESBÖRD

Barnfamiljer: barnpassning i kyr-
kans barnrum

Medverkande: Begonia Jazz Band, 
Hålanda Kyrkokör, S:t Peders 

Kyrkokör, Ale-Skövde Projektkör, 
Konfirmanderna.

Patricia Espe, sång
Ellenor Lorentsson, sång
Johan Larsson, elgitarr

Karin Nielsen, orgel
Birgitta Persson, sångledare

Magnus Skredsvik, präst

Frågor om den kristna tron,
läggs i de

GRÖNA LÅDOR, som finns i 
Matkassen, S:t Peders kyrka, och 

församlingshemmet i Lödöse,
samt Hålanda och Ale-Skövde 

kyrkor.

Välkomna!


