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Va l b o r g s m ä s s o a f t o nVa l b o r g s m ä s s o a f t o n
den 30 apri l kl. 19.00 iden 30 apri l  kl. 19.00 i

Älvängens centrumÄlvängens centrum 
(På trappan ti l l ”Gamla hotellet”)(På trappan t i l l  ”Gamla hotellet”)

Kom ochKom och lysslyssna på vårsångena på vårsångerr

Vårtalare:
Boel HolgerssonBoel Holgersson

Sångare ur
KyrkokörenKyrkokören

Kammarkören VocAleKammarkören VocAle
hälsar våren välkommen

under ledning av 
Sabina NilssonSabina Nilsson

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

VViintern raaaast ut…
Onsdag (obs veckodagen!) den 30 april – Valborgsmässoafton

Den som sjunger i kör vet vad VI-känsla är. Det är ju själva poängen med en kör! Kanske 
har Du aldrig vågat ta ton, aldrig trott Dig få vara med i en kör: nu har Du Din chans! Övning 
och uppsjungning på samma dag. Kanske inte skönsång, men hjärtesång! Kom till Nols 
kyrka kl 13 på Valborgsmässoafton! Under säker ledning av vår kantor Magnus Wassenius 
få Du sjunga de mest kända vårsångerna i enkelt utförande. Sedan får du tillsammans med 
övriga korister sjunga in våren 2008 inför alla i Nol med omnejd som vill hälsa den välkom-
men!

www.skepplandaforsamling.nu • 0303-33 81 36

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

Valborgsfirande vid
församlingshemmet

i Lödöse 30 april kl 18.00
Vårsånger tillsammans med
Skepplanda och S:t Peders

Kyrkokörer
Vårtalare: Hillevi Petersson

18.30 Musikgudstjänst i
Kyrkan

Fika i församlingshemmet

Valborgsfirande i Skepplanda
vid Hembygdsstugan Grönköp,

Forsvallen 30 april kl 19.00
Vårens sånger, Vårtal och

Kaffeservering
Skepplanda Kyrkokör

Skepplanda Hembygdsförening

Kristi Himmelsfärds dag 1 maj
Pastoratshögmässa Skepplanda

kl 11.00
10.45 Brasskvartett i kyrktornet

”Stäm upp till Herrens lov”
Kantat av G.F. Händel

Solister, Skepplanda Kyrkokör,
Orkester

Präst:Åke Reinholdsson

Alla välkomna!
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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

www.mittiale.se - 0303-332660

Friluftsgudstjänst
i Prästalund 4 maj kl.11.00
”Vandring i Franciskus fotspår”

Ta med kaffekorg 

Varmt välkomna.

I samarbete med Glas-
bruksmuseet, Musik i Väst 
och Studieförbundet Vuxen-
skolan pågår ett projekt med 
återkommande konserter på 
Glasbruksmuseet. Nu stun-
dar snart den andra konser-
ten för året. Torsdagen den 8 
maj kommer Lena Robèrt och 
Leif ”Pedda” Pedersen.

Sångerskan Lena Robèrt 
och gitarristen Leif ”Pedda” 

Pedersen träffades på Nord-
iska Visskolan i Kungälv och 
har arbetat tillsammans i flera 
år, bland annat på visfestivaler 
runt om i landet. Nu turne-
rar de tillsammans för Musik 
i Väst. 

– Vi blandar visor och stjär-
nor från då och nu, från här 
och där och vi rör oss mellan 
schlager, vispop, lyrisk visa 
och svensk respektive irländsk 

folkmusik. Vi sjunger visor 
av Bellman, Carl Jonas Love 
Almqvist, Jeremias i Tröstlö-
sa, Eva Dahlgren, Ola Mag-
nell, Tove Jansson, Barbro 
Hörberg, berättar Lena och 
Leif. 

Under kvällen blir det möj-
lighet till fika.

���

Musik på museet  – Om bland tusen stjärnor 

Tusentals barn 

misshandlas 

i sverige.

Det går att förändra!
Sätt in ditt bidrag på PG 90 2003-3
eller sms:a BARN till 72 900 så 
bidrar du med 50 kronor.

Sanna 13 år bäddar sin
säng och får 450 kr

i månadspeng.

Hur Samira 13 år får
ihop till sin månadspeng

vill du inte veta.

Post/bankgiro 90 2003-3
Tel. 0771-90 20 03, www.rb.se

Inte blir det enklare 
om man börjar höra lite 
dåligt. Ring Hörsellinjen 

0771-888 000.
www.horsellinjen.se

Hörselskadades Riksförbund

Tycker du 
att din chef
är otydlig?


