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På söndag avskedspre-
dikar komminister Vivi-
anne Wetterling i Surte 
kyrka. Nödinge försam-
ling kommer att tacka henne 
för en lång och uppskattad 
tjänstgöring i Surte, Bohus 
och Nödinge. 

Vivianne Wetterling kom 
till Nödinge redan 1991. 
Hon tillträdde kyrkoherde-
tjänsten i Skepplanda 1 au-
gusti.

Vivianne har en person-
lighet och ett sätt som gör 
att hon fort blev mycket 

uppskattad och omtyckt av 
församlingsborna. Öppen, 
positiv och glad har hon lätt 
att få en god kontakt med 
människor. Hon fick många 
att känna sig sedda och vär-
defulla. Många församlings-
bor har fått känna hennes 
värme när man drabbats 
av motgångar och sorger. 
Många brudpar har blivit 
lugna när de mötte henne 
vid altaret. Många ungdo-
mar kan tänka tillbaka på en 
innehållsrik och fin konfir-
mationstid ihop med henne. 

För Vivianne var det 
aldrig svårt att pröva nya 
grepp och nya idéer. Kyrkan 
måste följa med sin tid. Med 
ett stort hjärta för hundar 
och andra djur ordnade hon 
en gudstjänst där man också 
fick ta med sina husdjur.  På 
söndag är alla välkomna till 
Surte kyrka och försam-
lingshem och tacka Vivianne 
för vad hon fått betyda för 
församlingsborna.

Harry Hultén

Nödinge församling avtackar Vivianne

Denna vecka kommer Sve-
riges Pensionärsförbund att 
synas, höras och märkas i 
samhället. Målet är att för-
bättra vården och omsorgen 
för de äldre. 

För att öka vår påverkans-
möjlighet behöver vi också 
bli fler medlemmar.

SPF Alebygden och 
SPF Skepplanda-Hålanda 
kommer därför att slutet av 
veckan finnas på Ale Torg 
respektive Albotorget. Vi 
kommer att informera om 
vår verksamhet och vad vi 
gör för pensionärerna. Väl-
kommen och ställ frågor och 
bli gärna medlem.

Lennart Mattsson

SPF mobiliserar

Visste du att det är hälso-
samt att sjunga? Vill du må 

bättre är sång i goda vän-
ners lag att rekommendera. 

Nu ges chansen att vara med 
i kortare körprojekt i Starr-
kärrs församling av olika 
svårighetsgrad. 

I våras var det Nicara-
guanska bondemässan som 
var det första körprojek-
tet och nu i höst ges chan-
sen för dig som har tidigare 
körvana att sjunga Gabriel 
Faurés Requiem. Sångtexten 
är  på latin och musiken är 
mycket vacker och innerlig. 
Vi kommer att sjunga till-
sammans med kammarkören 
VocAle, solister och orkester 
från Göteborgsoperan och 
jag lovar att det är en stor 
musikalisk upplevelse att få 
vara en del i ett större sam-
manhang. Se annons här i 
tidningen om repetitions-
tillfällen.

Nu på söndag är det 
också musikgudstjänst i 
Starrkärrs kyrka. Då gästar 
oss Lerum Surte Sympho-
nic band under ledning av 
Folke Taubner. De har 
också lovat att församlingen 
ska få vara med och sjunga 
tillsammans med orkestern i 
några psalmer. Välkomna!

Sabina Nilsson
Kyrkomusiker 

i Starrkärr-Kilanda Församling 

Kom med och sjung!

Då var det september igen. 
Efter en härlig semester 
med varierat väder känner 
jag mig utvilad. Men efter 
en titt i min almanacka blir 
jag alldeles förskräckt! Hur 
kunde de blanka, tomma 
sidorna redan vara så full-
klottrade? Knappt en enda 
lucka… Känner ni igen er? 
Vi är duktiga på att fylla vår 
tid och det kan vara svårt 
att finna en balans mellan 
familj, jobb, vänner och egen 
tid. Men balansen är viktig 
för att må bra. Och en bra 
fördelning ser olika ut för 
var och en av oss. 

Jag, tillsammans med 
många andra, är en person 
som är duktig på att fylla 
almanackan så då känns det 
extra viktigt att även skriva 
in tid för mig själv där jag 
kan hämta ny kraft. Det 
gör att kroppen orkar hålla 
ett högre tempo. Egen tid 
handlar om att ta hand om 
oss själva. Se över maten vi 
stoppar i oss, få ordentligt 
med sömn, kontinuerligt 

röra kroppen och umgås 
med familj och vänner. De 
tingen hjälper oss att klara 
ett pressat schema i varda-
gen. 

Ledord för att få balans i 
tillvaron är planering. Det 
kan verka grått och tråkigt 
men funkar för de flesta. Så 
när du ändå håller på att fylla 
din almanacka, välj en vacker 
färg och skriv in egen tid för 
motion, vila, läsa en bok, 
umgås med vänner – saker 
som gör att du får en stunds 
återhämtning och hämtar 
ny energi. Och när du ändå 
sitter med almanackan 
framför dig kan du boka in 
följande datum för att få 
inspiration:

• 18 september: Hälso-
disk på Ale Torg under 
eftermiddagen med Friska 
Tag och Ellinor Schütt samt 
invigning av Hälsospåret. 
Se mer info i egen annons i 
kommande Alekuriren. 

• Vecka 38, 39, 42 och 43: 
Hälsodisk på Ica Kvantum 
på torsdag och fredag med 

Hanna Settergren, dietist 
och Lena Ullman, hälsove-
tare, från Friska Tag. Kom 
och få inspiration! Håll utkik 
efter separat annons.

• Vecka 38-43: Aktivitets-
kampanj för alla Alebor. Var 
fysiskt aktiv minst 30 minu-
ter om dagen och kryssa i 
aktivitetskort. Då har du 
chans på fina priser. Håll 
utkik efter egen annons. 

Tänk på att:
”små genomförda föränd-

ringar är bättre än stora pla-
nerade som aldrig blir av.”

Lycka till!
Ann-Sofie Jonsson

Hälsopedagog, Friska Tag

En höst med Friska Tag
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14 september 

Avtackning och 
Avskedspredikan av 
Vivianne Wetterling

Gudstjänst 
11.00 Surte kyrka

Öppet hus i Församlingshemmet
Blue ́n joy

Välkommen!

NÖDINGE FÖRSAMLING
Pastorsexpeditionen 031-98 00 12, Redaktionen 0707-69 00 13

www.skepplandaforsamling.nu • 0303-33 81 36

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

Kvinnoträff 
i Ale-Skövde Församlingshem måndag 

15 sept kl 19
Bittan Ekman ”från jetsetliv till arbete med 

hemlösa”. Fika 30 kr
Välkommen hälsar Rose-Marie

Mottagning av Vivianne
Söndag 28 september

välkomnar vi vår nya Kyrkoherde 
Vivianne Wetterling vid högmässan i

Skepplanda kyrka kl 11.
Efter högmässan är du välkommen till Skepplanda 

församlingshem på enkel förtäring. 
Anmäl ditt deltagande till pastorsexpeditionen 

senast 15 september 
tel 0303-33 81 36, fax 0303-33 72 92, 

mail: skepplanda.pastorat@svenskakyrkan.se

Välkomna!

Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond

Allergi kan drabba vem 
som helst,när som helst. 

Stöd forskningen.
Plusgiro 90 03 74-0

www.mittiale.se 
0303-332660

Starrkärr-Kilanda församlingStarrkärr-Kilanda församling
Alafors - Kilanda - Nol - Starrkärr - ÄlvängenAlafors - Kilanda - Nol - Starrkärr - Älvängen

Musikkåren har sina rötter i 
missionskyrkorna i Lerum och Surte.

Orkestern har mycket bred repertoar och 
spelar egna konserter och i 

gudstjänstsammanhang men också vid 
traditionella tillställningar.

Starrkärrs kyrka
14 september kl 18.00

Kom med och sjung!Kom med och sjung!

Tillsammans med Kammarkören VocAle, solist och 
professionell orkester. 

Höstens körprojekt med 3 repetitioner och sedan 
framförande riktar sig till dig som har kör/sångvana.

Mellan repetitionerna övar du på egen hand på din 
stämma med hjälp av övnings-cd.

Vi repeterar:
Lördag 13/9 14.00-17.00 i Starrkärrs kyrka
Tisdag 14/10 19.00-21.30 i Starrkärrs förs.hem
Lördag 18/10 11.00-14.00 i Starrkärrs kyrka. 
Gen.rep. med orkester.

Musikgudstjänst:
Söndag 19/10 kl.18.00 i Starrkärrs kyrka

Anmälan/info:
Sabina Nilsson 0303-748876


