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Inom kort i norra distriktet
Skepplanda pastorat

Kyrkogårdsvandring
I samarbete med hembygdsföreningen arrangerar

Ale-Skövde församling en kyrkogårdsvandring
torsdagen den 4 september kl. 17.30

Tema: ”Stenarna berättar”. Efter vandringen blir
det fika i församlingshemmet och andakt.

Pilgrimsvandring
Lördagen den 6 september är det 

pilgrimsvandring mellan Lödöse och Nygård (ca 
10 mil.). Vi startar kl.13:30 vid S:t Peders kyrka och 
avslutar med Helgmålsbön kl. 18:00 i Ale-Skövde 
kyrka. Ta med något att dricka och fika. Vid behov
ordnas skjuts efter vandringen från kyrkan! Frågor
besvaras av Lennart Bengtsson 0735-117978 och
Magnus Skredsvik 0520-661494 el. 0704-386938.

Familjegudstjänst vid Museet
I samband med invigningen av vägen mellan 

Nygård och Lödöse söndagen den 7/9 kl. 11:30
firar församlingen en Familjegudstjänst vid 

Lödöse museum (Friluftsgudstjänst, fast under tak 
vid ”Ljudaborg”). OBS! Tiden och platsen är ändrad

från tidigare annonsering.

Upptaktskväll för norra distriktet
Onsdagen den 10 september kl. 18:30 blir det

församlingskväll i S:t Peders församlingshem för
församlingarna Ale-Skövde, Tunge och S:t Peder.

Temat: ”Vad händer i församlingen?”
Det blir tillfälle att veta mer om vad som händer i

församlingarna både angående grupper, 
nyanställningar e.t.c.

Alla välkomna!
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Storcafé
Onsdag 10 september kl 10-12 
i Skepplanda församlingshem

Vivianne Wetterling
”Kom och möt din kyrkoherde”

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

Kom med och sjung!
Nicaraguanska bondemässan

Söndagen den 8 juni firar vi en

www.mittiale.se - 0303-332660

Kilanda kyrka
Söndag 7 september

Gudstjänst kl 09.30
Präst: Björn Nilsson

Starrkärrs kyrka
Söndag 7 september

Familjemässa kl 16.00
Präst: Björn Nilsson

Unga musikanter & Flickkören
Välkomnande av konfi rmander

Kyrkkaffe

Skepplanda församlings-
hem inbjuder till måndags-
gemenskap med hantverket 
i focus.  Ta med handarbete 
du har på gång och tillsam-
mans inspirerar vi varandra 
till stora och ibland små för-
ändringar av hantverket.

Träffen sker under enkla 
former i Skepplanda försam-

lingshem, Albotorget, och 
pågår tre måndagar. Start 
sker den 8 september.

Under våren startade del-
tagarna med att sticka puls-
värmare till utställning på 
Skepplanda Bibliotek. Ut-
ställningen börjar den 6 ok-
tober och håller på fram till 
den 24 oktober.        

Titt-In i Skepplanda 
församlingshem

Den 11:e augusti gav sig 
Ale-Nödinge PRO ut på en 
spännande resa till andra 
sidan sundet till det rödvi-
ta landet. Väl framme i Ribe 
körde busschauffören enligt 
sin GPS. Bussen hamnade i 
”Gamla stan”, vilket medför-
de att vi ej kom fram. Det var 
för trångt. Chauffören Tomas 
klarade dock av utmaningen 
att backa bussen i de trånga, 
krokiga gränderna. Vi fick 
guidning av Ribes öl – bryg-
gare till hotellet.

Första kvällen följde vi en 

väktare som guidade oss runt. 
Han berättade om olika hän-
delser i Nordens äldsta stad. 
Dom kyrkan i Ribe är äldst 
i Danmark sedan Lund har 
blivit svenskt.

I Römö såg vi en badstrand 
som vid lågvatten var 3000 
meter bred. Hur lång den är 
vet vi inte. Det är Nordens 
bredaste badstrand enligt 
danskarna. Det blev inget 
bad! Vi åkte ut på stranden 
med bussen i cirka 1 km. Det 
är tidvatten på Römö och vid 
högvatten stiger vattnet två 
meter när vinden ligger på.

På kvällarna hade vi all-
sång till Stigs gitarr. Vi fick 
ostbricka en kväll och vår 
chaufför skötte grillen den 
andra kvällen. Resan fortsatte 
till Flensburg, så vi var också 
i Tyskland när vi ändå var så 
nära. När vi åkte tillbaka till 
Ribe så besökte vi deras vi-
kingacenter och fick kaffe och 
tårta. Två av deltagarna lyck-
ades hälla allt kaffe från ter-
mosen på bordet…

Området var uppbyggt 
med kopior av hus från 700-
talet. Där fanns hantverka-
re med mera. Lantbruk från 
1100-talet var en annan del. 
Vikingacentret hade 40 an-
ställda, en stor anläggning 
med många frivilliga. Hemre-
san skedde på torsdag och då 
gjordes ett uppehåll i Nyborg 
där det bjöds på smörebröd 
och dricka. Dessa smörgåsar 
var stora som en hel lunch. 
Långt ifrån alla orkade äta 
upp allt.

Vi hade hjälp av Harry och 
Aina för att förstå språk och 
hitta resmålen. De var ut-
märkta guider. I Ribe fick vi 
också hjälp av en svensktalan-
de guide. Harry och Aina som 
tillsammans hade organiserat 
resan kan vara stolta över ett 
lyckat resultat.

Stig och Åke

Ale-Nödinge PRO ordnade 
en resa till Danmark
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Nu startar barnverksamheten 
i Bohus och Surte.
Bohus:
Måndagen den 8 september Miniorer 15.00-17.30 6-10 år
Tisdagen den 9 september Juniorer 15.30- 17.30 10-12 år
Onsdagen den 17 september Vuxen- baby 0-1 år. 13.00-15.30
Fredagen den 19 september Vuxen- barn 10.00-13.30
 
Surte :
Tisdagen den 16 september Vuxen-barn 10.00-13.00
 
Vill ni gå på vuxen-barn grupp tidigare har vår verksamhet i nödinge öppet varje 
måndag och fredag 10.00-13.00.
 
Har ni några frågor är ni välkomna att ringa eller maila till Mia Nordin, 
0707-69 00 13, mia.a.nordin@svenskakyrkan.se 

Välkomna!

Söndagen den 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

Tisdagen den 9 september
kl 14.00 Nödinge Servicehus Gudstjänst 
 R Olausson
 
Måndagen den 14 september 
17:e ef Trefaldighet
kl 11.00 Surte kyrka Gudstjänst  
 V Wetterling Avtackning och 
 samkväm Blue  ́n Joy
 
Tisdagen den 16 september
kl 14.00 Trollevik Gudstjänst  
 E Friman

Predikoturer


