
Öppna förskolan
välkomnar barn i vuxens sällskap.

Vi leker, pysslar, sjunger och umgås!
Varmt Välkommen Du också! 

Ingen anmälan.

KyrkokörenKyrkokören
Blandad 4-stämmig kör för dig som tycker om körmusik av olika slag 
– gammalt och nytt i traditionella körsatser. Då vi övar dagtid vänder 
vi oss till dig som är dagledig. Det är aldrig för sent att börja sjunga i 
kör,så kom med du också! 
Vi träffas varannan tisdag i Älvängens Blå kyrka 
klockan 10-12.
Start: 9 september
Körledare: Åsa Gunnervik

Kammarkören VocaleKammarkören Vocale
Du bör ha tidigare kör/sångvana för att vara med. 
Vi repeterar varannan tisdag 19.00-21.30 i 
Starrkärrs församlingshem. 
Däremellan övar du på egen hand på din stämma med hjälp av 
övnings-cd.
Start 2 september
Körledare: Sabina Nilsson

Damkören Vox feminaleDamkören Vox feminale
Denna kör kräver tidigare kör/sångvana. 
Vi repeterar följande lördagar 9.30-12.30 i 
Starrkärrs församlingshem: 13/9, 11/10, 1/11, 
22/11 och 13/12. 
Däremellan övar du på egen hand på din stämma med hjälp av 
övnings-cd.
Körledare: Sabina Nilsson

Gospelkören gospel.komGospelkören gospel.kom
Kör för dig som gillar både ös och fi nstämt i en härlig blandning. 
Då vi sjunger allt utantill behöver du inte kunna noter! 
Du kan vara både tjej/kille eller kvinna/man över 15 år.
Vi övar på torsdagar i Älvängens Blå kyrka på 
torsdagar klockan 19.00-21.15.
Start: 28 augusti
Körledare: Åsa Gunnervik 

Kör för flickorKör för flickor
Kören för dig som är tjej och går i klasserna 4-7. 
I kören får du utveckla din sångröst och lära dig att sjunga i 
stämmor. Varje termin framför vi en musikal och då får du även 
utvecka dina teatertalanger. 
Vi övar varje torsdag 15.00-16.00 i Starrkärrs församlingshem och 
medverkar vid familjegudstjänster/mässor i Starrkärrs kyrka men 
också i andra sammanhang i eller utanför Ale kommun. 
Vi har också läger varje termin och ibland körutfl ykt.
Körstart 28 augusti
Körledare: Sabina Nilsson

För mer information om körerna, 
kontakta respektive körledare: 

Sabina Nilsson, tel. 74 88 76
e-post: sabina.nilsson@svenskakyrkan.se

Åsa Gunnervik, tel. 74 89 64
e-post: asa.gunnervik@svenskakyrkan.se

Då kantor Magnus Wassenius slutat och 
hans efterträdare, Elvira Alm 

ännu inte börjat är det inte klart med
körerna i Nols kyrka i höst.

Se kommande annonser här i Ale-kuriren.

Läs mer om våra grupper påLäs mer om våra grupper på

www.mittiale.sewww.mittiale.se

Välkommen 
att sjunga i kör!

MiniorerMiniorer
för dig i skolår 0-2. 

Vi leker, pysslar och samtalar om Bibeln. 
Älvängens blå kyrkanÄlvängens blå kyrkan

torsd 4 september kl 15.30-17.00
 Ledare:  Per Stjernkvist 74 96 35

JuniorerJuniorer
Både prat och sång, lek och hobby.

Älvängens blå kyrkanÄlvängens blå kyrkan (skolår 3-7)
månd 1 september 15.30-17.00

 Ledare:  Ann Åström 74 66 40

Nols kyrkaNols kyrka (skolår 4-6)
tisd 2 september 16.00-18.00

 Ledare: Johan Reftel 33 26 71

KyrkisKyrkis
för dig i skolår 1-3

Nols kyrkaNols kyrka
onsd 10 september 14.30-16.15

 Ledare: Elin Rugarn 33 26 76

Nols kyrkaNols kyrka 
månd 1 september kl 9.00-12.00

 torsd 4 september kl 9.00-12.00
 Ledare: Ing-Britt Pettersson 33 26 69
  Elin Rugarn 33 26 76

Starrkärrs församlingshemStarrkärrs församlingshem 
ons 3 september kl 9.00-12.00

 Ledare:  Katharina Axskjöld 74 88 79

Älvängens blå kyrkaÄlvängens blå kyrka
månd 28 juli kl 9.00-12.00

 torsd 31 juli kl 9.00-12.00
 Ledare:  Ann Åström 74 66 40
  Per Sternkvist 74 96 35

”Sjunga & Gunga””Sjunga & Gunga”
Vill Du Sjunga och Gunga med ditt barn?

Vi sjunger gamla och nya barnsånger, både kristna och andra, lär 
oss ramsor och prövar lite rytmik. Gruppen vänder sig till barn i 
åldern 2-7 månader. Max 10 platser.
Var?  I Starrkärrs församlingshem
När?  Tisdagar 9.30-11.00
Start?  9 september
Anmälan till Katharina Axskjöld tel. 74 88 79

Var?  Nols kyrka
När?  Tisdagar 10.00-12.00
Start?  2 september
Anmälan till Ing-Britt Pettersson tel. 33 26 69 
eller Elin Rugarn tel. 33 26 76

SöndagsskolaSöndagsskola
Under terminerna är det söndagsskola varje 

söndag som det är 11-gudstjänst.

Söndagsskolan är till för alla barn – samt föräldrar till 
de barn som är för små att vara med själva. 

Barnen är med på gudstjänsten de första 10 minuterna och har 
sedan en egen samling.

Älvängens blå kyrkaÄlvängens blå kyrka
sönd 7 september 11.00

 Ledare: Ann Åström 74 66 40
  Per Stjernkvist 74 96 35

Öppna förskolanÖppna förskolan
välkomnar barn i vuxens sällskap.

Vi leker, pysslar, sjunger och umgås!
Välkommen Välkommen

att sjunga i kör!att sjunga i kör!

Det börjar nu!Det börjar nu!

Nyhet
Nyhet

Kyrkans UngdomKyrkans Ungdom
Nols kyrkaNols kyrka

torsd 4 september 19.00-22.00
 Ledare: Johan Reftel 33 26 71
  Elin Rugarn 33 26 76

Älvängens blå kyrkaÄlvängens blå kyrka
tisd 26 augusti18.30-21.30

 Ledare: Andreas Pervik 74 86 50
  Per Stjernkvist 74 96 35
  Ann Åström 74 66 40

KRIKKRIK
Nols kyrkaNols kyrka

fred 5 september 19.00
 Ledare: Elin Rugarn 33 26 76

SyföreningSyförening
Alla är välkomna, även ni som inte handarbetar kan vara med. 

Vi arbetar för Svenska kyrkans internationella arbete.

Älvängens blå kyrkaÄlvängens blå kyrka
mån 25 augusti 13.00-15.00 (ojämna veckor)

 Ledare: Ingegärd Klingberg 74 96 50

Starrkärrs församlingshemStarrkärrs församlingshem 
mån 1 september kl 10.00-12.00 (jämna veckor)

 Ledare: Ingela Fransson 74 88 78

FredagsgruppenFredagsgruppen
Älvängens blå kyrkaÄlvängens blå kyrka 
 Välkommen till gemenskapen. 
 Vi fi kar, lagar mat, äter och har andakt tillsammans. 
 Allt till självkostnadspris. 

Fred 29 augusti 11.00-14.00
 Ledare: Ingegärd Klingberg 74 96 50

StudiegrupperStudiegrupper
Nols kyrkaNols kyrka
 Omegagruppen

 Vi pratar om livets alla frågor. Även ni som inte tror är   
 hjärtligt välkoma. Varannan onsdag kl 19.00-21.00
 Kontaktperson: Erik Nilsson 74 15 70

Nols kyrkaNols kyrka
 Vision 2008
 Välkommen till höstens fortsättning på temaåret 
 Vision 2008. (läs kommande annonser)
 Ledare: Mikael Nordblom 33 26 67

FörmiddagscaféFörmiddagscafé 
med trevligt program (läs kommande annonser)

Starrkärrs församlingshemStarrkärrs församlingshem 
Tors 18 september 10.00-12.00 (Starrkärrs kyrka)

 Ledare: Ingela Fransson
 Övriga torsdagar under hösten:
 2 oktober och 20 november

Kilanda församlingshemKilanda församlingshem
torsd 23 oktober kl 10.00-12.00

Morgonbön med frukostMorgonbön med frukost
Älvängens blå kyrkaÄlvängens blå kyrka
 Varje tisdag morgon samlas vi till gemensam bön kl. 8.30
 Därefter är du välkommen in på lite frukost om 
 du har tid o lust! Ingen anmälan. 

Start: 2 september


