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Onsdagsträffar 
Nödinge församlingshem kl. 13.00

17/9 Karin Aldemo ”Hattar”
24/9 Renny Olausson ”Kryssning i Medelhavet”

Måndagsträff
Surte församlingshem kl. 14.00

22/9 Carl Rytterfalk ”Bilder från Kina” 

Gemenskapsträff
Torsdagen den 25/9 kl. 14.00 Bohus Servicehus 

Sång – musik  ”Ragnar Lövenmark”

Familjegudstjänst
i Nödinge kyrka  den 21 september kl. 11.00 

Café Marta i församlingshemmet.

Musikgudstjänst
i Surte kyrka den 28 september kl. 17.00 

”Interband” Består av Invandrare som 
skriver och sjunger låtar på svenska.

Välkomna!

21 september 
18:e ef Trefaldighet

kl 11.00 Familjegudstjänst
Nödinge kyrka  H Hultén
kyrkkaffe
kl 15.00 Gudstjänst Bohus 
Servicehus  H Hultén
kl 17.00 Mässa Surte kyrka H 
Hultén

Tisdagen den 23 september

kl 11.00 Gudstjänst Trollevik 
E Friman

Onsdagen den 24 september

kl 10.00 Vardagsgudstjänst
Nödinge kyrka

28 september 19:e 
ef Trefaldighet

kl 11.00 Mässa Nödinge 
kyrka R Olausson, kyrkkaffe
kl 17.00 Musikgudstjänst
Surte kyrka R Olausson

Predikoturer

Först ut att köpa en skogs-
ruta i Verles gammelskog 
bland de politiska parti-
erna är Miljöpartiet i Ale 
kommun. Partiet har valt en 
sjöruta för att markera att all 

natur är viktig för att bevara 
den biologiska mångfalden. 
Sidan länkas direkt till Mil-
jöpartiets hemsida.

– Som politiker är det 
viktigt att göra något som 

syns, säger Marcus Lars-
son, ordförande i Miljö-
partiet i Ale kommun. Som 
folkvald politiker har vi ett 
ansvar att se till hela kom-
munens bästa. Här finns 

stora möjligheter för turism 
och satsningar för framti-
den, samtidigt som vi beva-
rar unik natur för våra barn 
och barnbarn.

Endast fem procent av 
all skog nedanför fjällvärl-
den består av urskog. Idag 
finns det få möjligheter att 
köpa upp och bevara svensk 
gammelskog. Ett klick för 
skogen är unik med den 
verksamhet som bedrivs för 
att bevara oersättliga svens-
ka naturvärden.

– Fantastiskt roligt att 
Miljöpartiet tar ett kon-
kret steg för att bevara Verle 
gammelskog! säger Ann 
Rask, en av grundarna. 
Dessutom är det extra roligt 
att de har valt en ruta i sjön, 
det var de först med. Vi ser 
fram emot mer köp av poli-
tiker!         ���

Mp först ut att köpa skogsruta
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Nols kyrka
Nu har körterminen i 

börjat igen!
På onsdagaronsdagar fi nns körer 
för både storastora och småsmå.

16.30-17.30 är det barnkörbarnkör för 
alla barn 6-9 år. 

Senare på kvällen, klockan 19.00 övar 
Magnoliakören.Magnoliakören.

Nya medlemmar är hjärtligt välkomna.

Är du intresserad av att vara 
med i någon av körerna är 
du välkommen att kontakta 

kantor Elvira Almkantor Elvira Alm
0303-3326680303-332668

eller att dyka upp vid en 
onsdagsövning.

Välkommen med och sjung!

Höstupptakten för verk-
samheten inleddes av Kon-
sument Göteborgs Tomas 
Borgstrand, som informe-
rade om konsumentlagen 
och de rättigheter vi som 
kunder har gentemot säl-
jaren. Tomas gav många 
exempel på olika tvister 
som uppstår i samband med 
köp. Garantier och öppet 
köp och vad som gäller gavs 
också exempel på.

I slutet av den snabbt för-
svinnande tiden blev det 
så dags för frågestund och 
det blev många frågor för 
Tomas att besvara. Efter att 
Ale kommun lade ner kon-

sumentvägledningen i några 
år så har det nu tecknats att 
avtal med Konsument Gö-
teborg så att alla alebor kan 
utnyttja den tjänsten. 

Därefter blev det kaf-
festund med en uppskat-
tad underhållning av Kent 
och Thorsten, som under-
höll oss

med både musik, sång, 
roliga historier och en liten 
sketch.  Sedan var det dags 
för sedvanliga mötesför-
handlingar där höstens 
PROgram presenterades lite 
utförligare. Monica berät-
tade om vår första resa som 
går till Kvibillehovs hallar 
och Norrvikens trädgårdar. 
Det finns fortfarande platser 
kvar till denna resa.

Verksamheten har utökats 
med nya cirklar. ”Vi sjunger 
i Grupp”, silverslöjd, engel-
ska, ”Matlagning för damer” 
och ”Vi lär oss dansa bugg” 
samt en cirkel om ”Klimat 
och miljö”.

85 av våra medlemmar 
hade hörsammat kallelsen. 
Den trevliga kvällen avluta-
des med lotteridragningen, 
som gynnade en del av oss 
med både en och två vinster.

Stig Andersson

Kvartalsmöte hos 
PRO Ale Norra

I våras gladde jag mig med 
surteborna för att de fick 
behålla sitt bibliotek där 

de önskade. Men det var 
med sorg och bestörtning 
jag läste Ale kommuns för-
slag att dra ned på Skepplan-
da biblioteks öppethållande 
till två dagar per vecka.

Bokbussen är uthyrd och 
dess verksamhet är bara ett 
minne. Är det meningen att 
vårt bibliotek på två dagar i 
veckan ska serva förskolan, 
Garnvinde- och Alboskolan 
och dessutom vuxen befolk-
ning i Alvhem, Skepplanda 
och Hålanda. Geografiskt är 
det halva Ale kommun.

Frågan som osökt 
kommer är: Ska biblioteket 
helt läggas ner? Det kan inte 
vara bra ekonomi att använ-
da fina lokaler enbart två 
dagar per vecka.

Det har framförts ofta på 
senare tid både i press, radio 
och tv om vikten av att barn 
tidigt kommer i kontakt 
med böcker och får en vana 
att läsa. Kära politiker tänk 
en gång till! Ni vill väl inte 
gå till historien som kul-
turfientliga och korttänkta? 
Utarma inte vår del av kom-
munen!

Birgit Lind, Skepplanda

Angående 
biblioteket i 
Skepplanda
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Nols kyrka
Söndagen den 21 sept

 kl. 17.00
(Obs! Tiden)

Familjegudstjänst

HJÄLP OSS ATT HITTA PÄRLAN!

Vi bjuder på kvällsmat efteråt.

VÄLKOMNA!

Starrkärrs kyrka
Förmiddagscafé

Torsdag 18 september 
kl.10.00-12.00

Finns det hemligheter i 
Starrkärrs kyrka?

Kyrkoherde Björn Nilsson berättar 
och guidar oss i kyrkan.

Hedra minnet av 
någon nära!

www.skepplandaforsamling.nu • 0303-33 81 36

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

Sång och Samvaro 
i Skepplanda församlingshem

startar torsdag 18/9 kl 10-11.45
Detta är en grupp för barn från 0-4 år

i vuxens sällskap. Vi bjuder på kaffe och saft.
Kom de gånger det passar er.

Välkomna!

Alphakurs
i S:t Peders församlingshem

Tisdagen den 30 sept kl 18:30 
startar vi en ny Alphakurs i 

det norra  distriktet i 
Skepplanda pastorat

(församlingarna Tunge, S:t Peder 
och Ale-Skövde).

Alphakursen är en grundkurs i kristen tro för både 
sökare och troende. Kursen innehåller 15 föredrag

fördelad på 12 kvällar och en heldag (lördag). 
Vi träffas varje jämn tisdag hela hösten och en bit 
in på våren. Förutom föredrag äter vi tillsammans

och ger utrymme för samtal. 
För anmälan (senast den 26 sept) eller frågor 

vänder du dig till Magnus Skredsvik 
0520-661494 eller 0704-386938.

Alla välkomna!


