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Kommunens hembygdföreningar har tagit ett gemensamt 
initiativ och inbjuder till öppet hus vid fyra olika tillfällen 
under våren. I lördags gavs möjlighet att besöka Prästalund 
där representanter från Starrkärr-Kilanda Hembygdsfören-
ing fanns på plats för att visa runt i de olika byggnaderna. 
Nu på lördag, 24 maj, är det Hålanda Hembygdsförening som 
visar sin verksamhet för att sedan följas av Skepplanda Hem-
bygdsförening (fredag 20 juni) och Nödinge Sockens Hem-
bygdsförening (2 juli).
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Öppet hus på Ales hembygdsgårdar
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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.

De allra fl esta övningar och lekar – från att bygga sand-
slott på stranden till att bli sångare i Idol på TV – går ut 
på att en enda person skall bli bäst. 
Men livet lär oss – ibland genom smärta – att ensam 
inte är stark. Tvärt om, tillsammans är vi starka. 

Johan Reftel har många pedagogiska övningar där 
det gäller att samarbeta för att nå resultat. Att vara 
beroende av andra är något djupt mänskligt. Vi behöver 
öva oss. Det blir säkert en kväll med många skratt, men 
också med många viktiga tankar och kanske också en 
fördjupad VIsion.

”ViVi ska klara av`et…”
Tisdag 27 maj kl 19 i eller utanför Nols kyrka

Lördag 7 juni kl.17.00
Starrkärrs församlingshem

Torsdag 5 juni kl. 19.00
Eva Bartholdsson och 
Greger Siljebo

Musikdagar i Starrkärrs kyrkaMusikdagar i Starrkärrs kyrka
Fri entréFri entré5-8 juni5-8 juni

I samband med Nationaldags-
fi randet i Prästalund avslutas 
dagen med en körkonsert 
kl.16.15 i Starrkärrs kyrka.

Sångare ur Kammarkören Vo-
cAle och damkören Vox femi-
nale framför ett knippe svenska 
nationalromantiska sånger från 
vår rika sångskatt med musik av 
bl.a. W. Peterson-Berger, 
W. Stenhammar och H. Alfvén 
under ledning av Sabina Nilsson.

Nationaldags-
konsert

Lennart Thorstensson tillsammans 
med Anngerd och Rebecka 
Edvardsson (mor och dotter) 
sjunger för och med oss. 

Lennart är en fl itigt 
engagerad och 
mycket uppskattad 
dragspelare,
allsångs- och 
programledare.

Fredag 6 juni kl. 16.15

Ett ögonblick! 

En musikföreställning om livet sådär 
i största allmänhet och ögonblicken i 
synnerhet.
Spelad, sjungen och berättad av: 
Eva Bartholdsson, sång och gitarr 
& Greger Siljebo, fi ol, mandola och 
sång.

Så många ögonblick, av stort och 
smått, livet ändå innehåller! 
Det är några av dessa ögonblick, egna 
och andras, vi vill ta ett ögonblick av er 
tid att sjunga och berätta om. 

Visor 
i sommartid

Församlingens körer: kammarkören VocAle, damkören Vox feminale, 
Kyrkokören, gospel.com, Starrkärrs fl ickkör m.fl . sjunger 
Den Nicaraguanska bondemässan tillsammans 
med orkester under ledning av Sabina Nilsson.
Präster: Andreas Pervik och Björn Nilsson

Starrkärrs församlingshem

Förmiddagscaféet 
den 29 maj kl. 10.00-12.00

Helena Ek är sopran 
utbildad vid Musikhög-
skolan i Göteborg.
Hon har en bred 
repertoar, men har 
först och främst gjort 
sig känd för sina tolk-
ningar av musik från 
tidigare epoker.

Starrkärrs kyrka

Vårkonsert
29 maj kl.19.00

Musikskolans stråkelever och 
Starrkärrs fl ickkör musicerar

 och sjunger för och med oss.
Varmt välkomna!

”Allt under himmelens fäste” 
Ett program med sångerskan Helena Ek som 

sjunger folkvisor, psalmer, folkliga koraler, 
medeltida ballader och sånger. 

Med sig har hon också de medeltida 
instrumenten fi ddla och vevlira.

Festhögmässa kl.11.00
Söndag 8 juni
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Döpt till livet 
I den tidigaste kristna 

kyrkan samlades man till 
påsknattens mässa. Man 

hade då talat i långfredagens 
gudstjänst om Jesu död och 
sent på påskaftonen samla-
des man alltså i kyrkan för 
att i mörkret börja fira livets 
seger över döden i Jesu upp-
ståndelse. Många döptes då 
eftersom det är i dopet vi går 
med Jesus från död till liv, 
från mörker till ljus. 

I Bibeln står det mycket 
tydligt att vi dog tillsammans 
med Jesus den gången vi 
döptes. Ja inte nog med det 

– vi blev lagda i samma grav 
som han. När han uppstod 
från de döda tog han oss med 
sig in i det nya livet. Det vi 
nu kallar uppståndelselivet. 
Därför lever du som är döpt 
tillsammans med Jesus på ett 
särskilt sätt. Han har själv 
sagt till sin kyrka: ”Jag är 
med er alla dagar till tidens 
slut.” Det är ett löfte från 
honom som gäller varje 
dag resten av livet. Jesus tar 
aldrig tillbaka sitt löfte till 
oss. Tvärtom hjälper han oss 
att växa i tron även de dagar 
det inte alls känns så.

Dopet är ett livsmönster. 
Vi vet att vi skall dö. Genom 
dopet och Jesu löfte vet vi 
dessutom att vi skall leva. Vi 
går genom död till liv. Vi har 
ju redan gjort det i dopet!!! 
Det är stora ord och det 
bästa med dem är att det är 
sanna ord. Jesus har ju själv 
lovat det. När tiden tar slut 
finns bara Han kvar och vi 
får vara med honom i evig-
heten. Det är en gemenska-
pens glädje utan slut. Vägen 
dit går genom dopet redan 
här i tiden. I dopet har evig-
livets frö planterats i oss. 

Du som inte är döpt kan 
naturligtvis bli det. Välkom-
men!

Vi ber:
”Livets Gud, tack för att du 
genom dopet förenar oss 
med Kristus i hans död och 
uppståndelse. Hjälp oss att 
dag för dag leva i vårt dop 
och mogna i vår tro. I Jesu 
namn. Amen.” 

Björn Nilsson 
Kyrkoherde

Starrkärr-Kilanda församling 


