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Nols kyrka
Nordängsvägen 11

Vår tid präglas av en extrem individualism där 
allt fokuseras på det egna jagets välbefi nnande.

Men nu är det dags att börja tala om VI!!!

Starrkärr-Kilanda församling inbjuder dig till ett 
spännande år där ordet vi står i centrum.

Tisdagen den 9 december kl 19.00 i Nols kyrka

ViVinträdet och ViViträdet!
Du har väl sett att vår ”trädgårdsmästare” Erik har planterat ett riktigt 
vinträd bakom Nols kyrka?! Nu avslutar vi ”VIsion 2008” med en 
samling kring en av bibelns allra fi naste bilder av den kristna 
gemenskapen: av den kristna gemenskapen: Jesus som stam-
men på vinträdet och alla hans lärjungar som grenarna. Vi gör 
tillsammans ett ”vinträd” inomhus så att vi inte glömmer att 
vi har en plats i gemenskapen!

På programmet:På programmet:
 Jultallrik
 Julgodis
 Sång och musik
 Kaffe med hembakt
 Betraktelse av Mikael Nordblom

Torsdagen den 18 december kl. 18.00

Varmt välkomna hälsar Omega-
gruppen i Nols kyrka

Avgift: 40:-/person
Anmälan till församlings-

expeditionen 
(måndag-fredag 9.00-12.00 - 0303-332660)  

senast den 11 december
Max 70 platser
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Älvängens kyrka
3 december kl. 16.00-18.00

Grötfest
Vi har en andakt och bjuder 
på gröt och underhållning.

Sång av Emelie Wessmark, 
Karin Bäckman och Linn Magnusson

Syföreningen-Älvängengruppen

Älvängens kyrka
7 december kl. 16.15

Julkonsert med gospel.kom

Församlingens gospelkör bjuder på
en härlig julkonsert tillsammans med

kompbandet. Kom i tid!

Söndagsskola 12.00

Julmarknadscafé 12.00-16.00
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Älvängens kyrka
Kapellvägen 4

I år kan Västsvenska Stövar-
klubben blicka tillbaka på 
inte mindre än 75 verksam-
hetsår. Jubileet markerades 
bland annat med utmärkel-
ser till klubbens mest för-
tjänta medlemmar.

Två av dessa är Stig Sten-

borg, Alvhem, och Harald 
Jonsson, Rösbacka i Nol, 
som tilldelades Svenska Stö-
varklubbens plakett i silver i 
samband med jubileumsfest-
ligheterna vid Gläntevis fina 
anläggning i Alvhem. 

Båda har arbetat inom 
Västsven-
ska Stövar-
klubben ända 
sedan 1970-
talet och 
verkat inom 
styrelsen, ar-
betat med ut-
ställning-

ar men också ute i markerna 
som jaktprovsdomare. 

Sedan 25 jaktsäsonger är 
Stig också kassör och an-
svarig inom Alvhems Jakt-
sällskaps norra del där han 
1984 efterträdde legendaris-
ke hund- och kennelmannen 
Bertil Lagerblad.

Både Harald och Stig har 
under den gångna somma-
ren jobbat med Västsvenska 
Stövarklubbens jubileums-
skrift, som tagits fram med 
anledning av klubbens 75-
åriga existens.

Text och foto: John Duff

Stövarentusiaster hedrades
Två som anser att jakt på hare och räv med rådjursrena stövare är bäst av allt. Från vänster 
Harald Jonsson, Nol, med smålandsstövaren Tjärvedens Nova och Stig Stenborg, Alvhem, 
med schillerstövarna Bella och Bingo.
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söndag 7 December 
Skepplanda kyrka 

Lovsångsmässa kl 17 
Präst - Bengt Broman 

Du som vill vara med och förbereda 
sången och musiken - välkommen till 

kyrkan kl 16 

Jul i byn 
S:t Peders kyrka 

Musikgudstjänst kl 17.30 
Medverkande 

Spelmanslaget ”Livslust” 
S.t Peders Kyrkokör 

Andakt 
Präst - Magnus Skredsvik 

onsdag 10 December 
Storcafé kl 10-12 

i Skepplanda Församlingshem 
Solrunn Iversen 

”Livets trådar i växtfärgningens 
”nyanser” 

Luciafirande kl 18 
i S:t Peders församlingshem 

Kom och lyssna till S:t Peders  
barnkör. 

Kaffe och lussekatt serveras 

Välkomna! 

Ett stort tack till Er alla som på 
olika sätt bidrog till den stora 

gåvan på 58.200 kr 
Skepplanda Kyrkliga  

Syförening 
(outtagen vinst , vit lott serie C 65 

kontakta Anita 336159) 

FÖRÄLDRAFÖRENINGEN
MOT NARKOTIKA

Knarket finns överallt och allas
ungar riskerar att fastna!

Det är onödigt!
Vi slåss

MOT DROGER och FÖR LIVET

Postgiro 484 73 33-1
Jourtelefon 031-12 89 01

Storslagen natur. 
Smultronställen. Livet runt 
omkring oss. Hjälp till att 
bevara vår natur och miljö 
för framtida generationer.

Bli medlem i Svenska Natur-
skyddsföreningen eller stöd 
vårt arbete med en gåva.
För privatpersoner finns flera 
olika stödformer och som före-
tag kan ni bli Företagsfadder.

Läs mer på www.snf.se

Upptäck. 
Upplev. 

Utforska.

*

* Stickande brännässlor


