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Nu drar vi igång igen 
Terminstart v. 35

Barn och ungdomsverksamheten 

Nödinge:
Måndag: Vuxen barn grupp 10-13
Tisdag: Ungdomskväll 18-21
Onsdag: Kör 19-21
Torsdag: Öppet hus för skolbarn 6-14 år, körmusik, lek och samling 14-18.
Fredag: Vuxen barn grupp 10-13

Surte:
Måndag:Ungdomskväll 18-21
Barnverksamheten se nedan. 

Bohus:
P.g.a sjukdom kommer barnverksamhetsstarten att senareläggas, 
mer info kommer inom kort. 

Konfi rmander

Bohus och Surte startar onsdagen den 27 aug. 16.30 i Surte församlingshem. 
För både onsdag och torsdags gruppen.
Kan du inte komma hör av dig till Mia Nordin 0707-690013, 
mia.a.nordin@svenskakyrkan.se.

Nödinge startar tisdagen den 26 aug kl 16.00 i Nödinge församlingshem. 
För både tisdags- och onsdagsgruppen.
Kan du inte komma hör av dig till Carl Rytterfalk 0707-301914,
carl.rytterfalk@svenskakyrkan.se.

Välkomna!

Predikoturer
24 augusti 14:e ef Trefaldighet
kl 9.30 Surte kyrka Mässa 
B Malmgren

kl 11.00 Nödinge kyrka Gudstjänst 
B Malmgren 

31 augusti 15:ef Trefaldighet
kl 11.00 Surte kyrka Gudstjänst 
H Hultén 

kl 15.00 Bohus servicehus Gudstjänst 
H Hultén 

kl 17.00 Nödinge kyrka Mässa
H Hultén 

Tisdagen den 2 september
kl 11.00 Fridhem Gudstjänst 
E Friman

7 september 16:e ef Trefaldighet
kl 11.00 Nödinge kyrka Gudstjänst  
R Olausson 

kl 15.00 Bohus servicehus Gudstjänst  
E Friman

kl 13.00 Surte kyrka Finsk Mässa
T Blåhed

kl 17.00 Surte kyrka Musikgudstjänst 
”Musical Fia med Knuff” R Olausson

Församlingsresan 
till Brännö 
Tider: Nödinge Ale Gymnasium kl 08.30
Bohus Centrum kl 08.40
Surte glasbruk kl 08.50

Bekväma skor och regnkläder , vi kommer 
att gå och vistas utomhus en stor del av 
dagen. Hemma igen c:a kl. 17.00
Resan är fullbokad, men ring gärna och hör 
om ev. platser den 25 augusti.
Elise Friman Tel : 0303-972 48 el. 
0707-69 00 16

Måndagsträffar
Startar :
Surte Församlingshem  8 september 
kl 14.00 ”Karin Aldemo – Hattar”

Onsdagsträffar 
Startar:
Nödinge Församlingshem 10 september 
kl 13.00 ”Lokala förmågor”
Nödinge Församlingshem 17 september 
kl 13.00  ”Karin Aldemo – Hattar”

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

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

Välkommen på församlingsresa 
med Starrkärr-Kilanda församling 2008

Lördag 6 september åker vi till Skara och medeltiden

Avresa från: Älvängens bussterminal 07.20, Shell/Hydro i Nol 07.30
Alafors Ledet 07.35, Starrkärrs församlingshem 07.40, Kilanda, Kollanda

Hemkomst ca 19.00. Tag med kaffekorg. Pris: 200:-, 
barn under 15 år åker gratis. Lunch och guidade turer ingår

Program:
Besök på museet i Skara, familjeprogram i Domkyrkan, besök på 

medeltidsmarknaden, Varnhem med utgrävningarna mm.

Anmälan till församlingsexp senast 27 augusti.
Tel 0303-33 26 60 (tisdag, onsdag och fredag 9-12)

18 augusti – 6 september ställer Kerstin 
Dahlén ut ikoner på  Ale gymnasium. Ut-
ställningen är ett samarbete mellan Ale bib-
liotek och Kulturverket. 

Ikonerna har framställts med urgam-
la tekniker – äggtempera på träplatta, pig-
ment blandade med äggula och vatten och 
24 karats bladguld. Kerstin har målat ikoner 
under tio års tid och har med åren blivit en 
skicklig ikonmålare.

Kerstin Dahlén bor numera på Öckerö, 
men har sin bakgrund bland annat i Nol. 
Hon ägnar sig förutom ikonmåleriet åt att 
leda skrivarkurser och har också själv skrivit 
ett par böcker.
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Fönster mot evigheten – ikonmåleri

Kerstin Dahlén ställer ut ikoner på Ale gym-
nasium.

Hösten inleds på Repsla-
garmuseet med utställning-
en Skikt av Eleonor Holst. 
Skira vackra tavlor målade i 
transparent äggoljetempe-
ra som påförts i skikt. Men 
även innehållsmässigt hand-
lar utställningen om skikt. 
Skikt av verkligheten. Ut-
ställningen invigs onsdagen 
3 september.

Eleonor Holst från Vet-
landa  började sin konstnärs-
bana på Valands konsthög-
skola i Göteborg, en femår-
ig utbildning där hon i hu-
vudsak arbetade med måleri 
men även grafik. 1984 flyt-
tade hon med sin familj till 
Skepplanda. Under sina år i 
Ale kommun fortsatte hon 
att arbeta med måleri men 
även andra material, såsom 
glas. Hon hade ateljéer på 
lite olika ställen i kommu-
nen, bland annat i Wikan-
ders lokaler i Älvängen och 
i den gamla lekafabriken vid 

Grönnäs. 
Under åren hon var 

bosatt i Ale kommun hade 
hon olika uppdrag i kom-
munen. Hon arbetade som 
konstnär i skolan och ut-
smyckade tillsammans med 
elever Ledetskolan och Bo-
husskolan. Hon gjorde ut-
smyckningar på Ale Torg 
och för HSB på Vargön. På 
Surte Glasbruksmuseum ar-
betade hon bland annat med 
att skildra olika epoker i 
glasbrukets  historia. Efter 
utbildning till gymnasielära-
re återvände hon till Valand 
där hon fick en magister-
utbildning i digital gestalt-
ning. Idag bor hon i Kungs-
ladugård där hon har sin 
ateljé, men hon arbetar kvar 
som bildlärare på Ale gym-
nasium.

I måleriet precis som i 
denna utställning är det 
frågor om liv och död – vad 
som är verkligt. Fjärilar har 

ofta fått symbolisera liv, död 
och återfödelse på grund 
av sina förvandlingsstadier, 
larv, puppa, fjäril.

Enligt naturvetenskapen 
består det mesta av tomrum. 
Mycket små partiklar som 
roterar runt en kärna, vilka 
i sin tur är uppbyggda på 
samma sätt, av ännu mycket 
mindre partiklar. Eller är det 
egentligen frågan om rörel-
ser? Vad vi uppfattar som 
verklighet begränsas av våra 
sinnesorgan. Döden kanske 
bara är ett annat skikt av det 
som vi uppfattar som verk-
lighet.

Vernissagedagen är Ele-
onor närvarande och svarar 
gärna på frågor, såväl om 
teknik som motiv. Invig-
ningstalare är Tore Berg-
hamn, vice ordförande i Ut-
bildning och kultur. Utställ-
ningen pågår till och med 5 
oktober. 
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Skikt av Eleonor Holst visas på Repslagarmuseet


