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Förra året gjorde 
Rune Broberg och Py 
Bäckman flera kyrko-
konserter, och fick ett 
sånt fantastiskt gensvar 
att de bestämde oss för 
att fortsätta med vårt 
program. Söndagen 
den 13 april kommer 
duon till Starrkärrs 
kyrka för ett framträ-
dande.

Musiken som Rune 
Broberg och Py Bäck-
man framför hör  
hemma i kyrkan. Tex-
terna handlar bland 
annat om Guds och 
människors förlåtelse, 
nåden, glädjen, sorgen 
och trösten.

Repertoaren består till 
största delen av egen musik, 
såsom ”Koppången”, ”Ga-
briellas sång”, ”Stad i ljus”, 
”Vad är Gud”, från ”Psalmer 
i 2000-talet” samt ”Där är 
tiden inte viktig” och ”Mari-
ahymn” i körarrangemang 
av Lejf Lundberg, för att ge 
några exempel.

De framför också helt ny-
skrivna sånger som ”Kanske 
en ängel” och ”Avskedssång.” 
Många av sångerna framförs 

redan i kyrkorna och av  körer 
ute i landet. Så även utanför 
Sverige.

–Rune Brobergs och 
mitt musikaliska samarbete 
sträcker sig ända tillbaka till 
60-talet då vi gick i samma 
skola i Iggesund. Rune har 
spelat med många av landets 
främsta artister, bland annat 
Putte Wickman. Själv har 
jag just släppt en platta som 
heter ”När mörkret faller” 
och kommer att sjunga några 
sånger från den också, säger 
Py Bäckman.

– Py Bäckman gästar Starrkärrs kyrka

”Sånger från jorden 
till himmelen””
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Starrkärrs kyrka
Söndagen den 13 april kl. 18.00 

”Sånger från jorden till himlen”

Konsert med Py Bäckman och pianist 
Rune Broberg tillsammans med 

Starrkärr-Kilanda församlings gospelkör 
”gospel.kom”

Fri entré!Fri entré!

Starrkärr-Kilanda församlings syföreningsbasar 
Basaren den 8 mars i Älvängens kyrka 

inbringade 24 400:-inbringade 24 400:-
 till ”Vatten till Liv” projektet inom Lutherhjälpen och Svenska kyrkans mission.

Vi tackar alla sponsorer för att de skänkte saker till oss!
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Har du missat?

Konfi rmation
för dig som går i särskola på högstadiet eller 
på gymnasienivå. Vi startar i slutet av april.
RING - DET ÄR BRÅTTOM!
Elise Friman 0707-69 0016

Måndagsträff
7 april kl 14.00 i Surte församlingshem
Ann-Marie Ahlgren visar och berättar om 
sina vackra bilder. Kaffe m.m.

Musikalen

”Fia med knuff”
Söndag 13 april kl 17.00 i Nödinge kyrka
Annas Pop-kör med kompgrupp. Efteråt serveras 
kvällsmat, paj med dryck 10:-/vuxen.

Idémöte i Surte 
Onsdag 16 april kl 18.30 
i Surte församlingshem
Kom och var med och tänk till. Har du egna idéer 
om vad vi ska göra i Nödinge församling?

Trivselträff
Torsdag 17 april kl 13.00 
i Bohus Servicehus, matsalen
Kör från Lilla Edet - Göta Älvdalens kör 
gästar oss. Kaffe m.m. Välkomna!

Predikoturer
Söndag 6 april 
kl 11.00 Mässa
Nödinge kyrka 
Kl 15.00 Gudstjänst
Bohus servicehus. 
Kl 17.00 Musikgudstjänst
Surte kyrka, Ljubica Sekulic: 
altfi ol, Vladimir Masko: 
piano.

Måndag 7 april 
kl 14 Surte församlingshem 
AnnMarie Ahlgren visar och 
berättar om sina bilder. 

Söndag 13 april 
kl 11.00 Mässa Surte kyrka . 
Kl 15.00 Gudstjänst 
Bohus servicehus.
Kl 17.00 Musikal
Nödinge kyrka. Musikalen 
”Fia med knuff” Annas Pop-
kör med kompgrupp. 

Torsdag 17 april 
kl. 13.00 Trivselträff 
Bohus servicehus.

OBS. Tiden!

jordfästningar
Ingemar Nilvall. I Skepp-
landa kyrka hölls onsdagen 2 
april begravningsgudstjänst 
för Ingemar Nilvall. Offi-
ciant var komminister Åke 
Reinholdsson.

Per Liljekvist. I Nödinge 
kyrka hölls torsdagen 3 april 
begravningsgudstjänst för 
Per Liljekvist, Bohus. Offi-
ciant var komminister Vivi-
anne Wetterling.

Anette Andersson 
Fernevald. I Starrkärrs 
kyrka hölls fredagen 4 april 
begravningsgudstjänst för 
Anette Andersson Fernevald. 
Officiant var komminister 
Andreas Pervik.

Pekka Mäkelä. I Fridhems 
kapell hölls fredagen 4 april 
begravningsgudstjänst för
Pekka Mäkelä, Lillhags-
parken. Officiant var Tom 
Blåhed.

Vår kära Mamma
Svärmor och Farmor

Saga Svensson
* 19/4 1918

har i dag stilla lämnat
oss i sorg och saknad

Rished Mellangård
1 april 2008

HÅKAN och
CATARINA

Lizette, Henrik
Emil, Fredrik

Anders och Britt-Marie
med familj

Släkt och Vänner

När Dina steg har
tystnat

finns ändå ekot kvar
När Dina ögon slocknat
vi alla minnen har
Vi spar dem i vårt

hjärta,
tar fram dem då och då
Så kommer Du för alltid
att vara hos oss ändå

Ett tack från
barnbarnen kära

som stod Ditt hjärta så
nära

Begravningsgudstjänsten
äger rum onsdagen 23
april kl. 13.00 i Starr-

kärrs kyrka. Efter
gravsättningen inbjudes

till minnesstund i
församlingshemmet.
Svar om deltagande

meddelas Ale Älvdalens
Begravningsbyrå telefon

0303-33 33 99 senast
måndagen 21 april. Lika

välkommet som blommor
är en gåva till Cancer-

fonden tel. 020-78 11 79.

Ett varmt tack till
personalen på

Sunnanäng för god och
kärleksfull omvårdnad.

döda
Gun Sköldberg, Surte 
har avlidit. Född 1950 och 
efterlämnar barnen Johan 
och Erik samt systrarna Britt 
och Ingrid med familjer som 
närmast sörjande.

Margot Karlsson, Klock-
arängen och Hålanda har 
avlidit. Född 1905 och 
efterlämnar syskonbarn 
med familjer som närmast 
sörjande.

Leif Johansson, Nol har 
avlidit. Född 1945 och efter-
lämnar syskonen Valter och 
Karin med familjer som när-
mast sörjande.

Saga Svensson, Rished 
Mellandgård har avlidit. 
Född 1918 och efterlämnar 
sonen Håkan med familj 
samt Anders och Britt-Marie 
med familj som närmast 
sörjande.

Arne Andreasson, Gunn-
torp och Surte har avlidit. 
Född 1947 och efterlämnar
Makan Gullveig samt barnen 
Christer, Carolina och 
Henrik med familjer som 
närmast sörjande.

Pekka Mäkelä, Lillhagspar-
ken har avlidit. Född 1944 
och efterlämnar barnen Ari 
och Mia med familjer, Anne-
lie samt bröder och syskon 
som närmast sörjande.

Inga-Britt Raappana, Borås 
har avlidit. Född 1966 och 
efterlämnar Mamma samt 
Systrarna Anne och Isabella 
med familjer som närmast 
sörjande.

Dennis Edwinson, Kol-
landa och Nol har avlidit. 
Född 1958 och efterlämnar 
sönerna Robert och Cristof-
fer, syskon med familjer och 
Lotta som närmast sörjande.

dödsfall

Min älskade Sambo
Vår kära Mamma
Svärmor, Farmor

Mormor, Gamlafarmor
och Gamlamormor

Solveig Landin
* 22 augusti 1925

har stilla insomnat och
lämnat oss, syster, övrig
släkt och vänner i stor 

sorg och saknad.

Surte
31 mars 2008

BERTIL
JAN och MONICA

RENATE och INGVAR
JEANETTE och TOMAS

Barnbarn
Barnbarnsbarn

  Du går ifrån oss
      men är ej borta
  I våra tankar
      Du lever kvar

Begravningsakten äger
rum torsdagen 10 april
kl. 14.00 i Bergsalen,
Kungälv. Efter akten 

inbjudes till  minnesstund 
på Hotell Fars Hatt. Svar

om deltagande till
Begravningstjänst tel.
0303-144 77 senast

tisdagen 8 april.

Ett varmt tack till
personalen på Vikadamm

och avd. 6 Kungälvs
sjukhus för god 

omvårdnad

Det händer i

Py Bäckman kommer till Starrkärrs 
kyrka.


