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Prästerna Sjunger
Nödinge kyrka den 22 februari kl 17.00
Harry Hultén, Vivianne Wetterling, Renny Olausson, 
Leif Karlsson, Birgitta Malmgren

Onsdagsträff
Nödinge församlingshem 18 feb kl 13.00
”Daniel sjunger och spelar”

Måndagsträff
Surte församlingshem 2 feb kl 14.00
”Daniel sjunger och spelar”

Fika och gemenskap

Går du i bröllopstankar?
Bröllopskonsert
Tisdag 24 feb kl 18.30 i Nödinge kyrka

Vår kantor spelar brudmarscher, psalmer och 
annan vigselmusik och hjälper er att välja. 
Efter konserten bjuds det på kaffe & Bröllopstårta 
i församlingshemmet, och där fi nns representant från 
bageri, fl orist, kläder, smink, smycken & fotograf mm.

Församlingskväll
Nödinge församlinghem torsdag 26 feb. kl 19.00 
”Elisabeth Axelsson – Hennes Erfarenheter” 

Fri entré
Fika

Gudstjänster

Onsdagen den 18 februari
10.00 Nödinge kyrka Vardagsgudstjänst H Hultén

22 Febr. Fastlagssöndagen
11.00 Surte församlingshem Gudstjänst H Hultén 
17.00 Nödinge kyrka Musikgudstjänst ”Prästkören” H Hultén 

Onsdagen den 25 februari
18.00 Nödinge kyrka Mässa Hultén

1 Mars 1 i Fastan
11.00 Nödinge kyrka Familjegudstjänst Singing Kids R Bäck 
15.00 Bohus Servicehus Gudstjänst R Bäck
17.00 Surte kapell Musikgudstjänst R Bäck

Välkomna!
www.mittiale.se - 0303-332660

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

Starrkärrs kyrka
Söndagen den 22 febr. kl. 11.00

Familjemässa
Flickkören och unga musikanter medverkar

Präst: Björn Nilsson 

Älvängens kyrka
Söndagen den 22 febr. kl. 18.00

Temagudstjänst
– Hela världen –

Kören Vox Feminale medverkar.
Vid kyrkkaffet kommer vi att få lyssna 

till och samtala med Sofi a Nordin, 
som är inspiratör och samordnare för 

Svenska kyrkans internationella arbete.

Röda Fjädern är en symbol 
som Lions använt sig av vid 
sina större insamlingskam-
panjer, ungefär vart tionde 
år. Minnesgoda läsare minns 
säker den första Röda Fjä-
dern-insamlingen 1965, som 
startades av en lionsmedlem, 
Lennart Hyland.

Insamlingen fick sitt 
stora genombrott tack vare 
tv. Den insamlingen gav 13 
miljoner kronor, och var 
till förmån för bostäder åt 
handikappade. Nästa insam-
ling var 1969, och då gick 
pengarna till cancerforsk-
ning och gav 33 miljoner 
kronor. 1989 till förmån 
för forskning inom astma-
allergi, och gav 64 miljoner. 
199 till forskning om ålder-
relaterade sjukdomar, där 
insamlingen i Norden gav 
85 miljoner, varav Sverige 

bistod med 11,4 miljoner 
kronor.

Syftet med Röda Fjädern 
2009 är att sprida infor-
mation om beroendesjuk-
domar och samla in medel 
till förmån för forskning 
om beroendesjukdomar på 
bred basis. Kampanjen är en 
gemensam satsning mellan 
Lions och Hjärnfonden. 
Årets mål för Sverige är 30 
miljoner kronor.

Ale Lions Club kommer 
under 2009 att, förutom 
vår- och julmarknaderna, 
finnas på gator och torg och 
skramla med bössor och 
sälja lotter. Vi har också ett 
snyggt litet pins i form av 
en fjäder som vi säljer för 
20 kronor. Huvuddelen 
av intäkterna under året 
kommer att tillfalla Röda 
Fjädern.

Lions kan dessutom 
erbjuda skolklasser att sälja 
ovan nämnda pins och tjäna 
fem kronor per försålt pins.

Hjälp Lions hjälpa – stöd 
Röda Fjädern!

Ale Lions Club
Gerhard Andersson, president

Lions – Röda Fjädern 2009

Röda Fjädern 2009 är en 
kampanj som Lions genom-
för ihop med Hjärnfonden. 
Målet är att samla in 30 mil-
joner kronor i Sverige.

Mariasånger, folkliga visor 
och medeltida sånger med 
Helena Ek blir det på Glas-
bruksmuseet nästa torsdag.

Mariagestalten har 
genom alla tider inspirerat 
till sång och musik. Helena 
Ek sjunger och berättar om 
Jungfru Maria i folkliga 
visor och medeltida sånger, 
fiddla och vevlira klingar 
som ackompanjemang. 

Programmet bygger på 
cd:n ”Maria” som släpptes 
2006. Helena Ek, sopran, 
är utbildad vid Göteborgs 
Musikhögskola. Hon har en 
bred repertoar, men fokuse-
rar främst på musik från tidi-
gare epoker. Under ledning 

av dirigenten och lutenisten 
Stephen Stubbs har Helena 
Ek konserterat vid festivaler 
i Tyskland samt nyligen i ett 
projekt med Holland Baro-
que Society med konserter 
ibland annat Concertge-
bouw i Amsterdam. 

Hon ger kontinuerligt 
konserter med lutenisten 
Jakob Lindberg och har 
med honom turnerat i Japan, 
Schweiz, Italien, England 
och Polen. Helena Ek har 
medverkat i flera barocko-
peror och gjorde sin debut 
1997 på Drottningholms 
Slottsteater. Helena har vid 
ett antal tillfällen medverkat 
i tv och radio och har spelat 

in flera skivor med renäs-
sans och barockmusik, bland 
annat i England för Sony 
Classical och Virgin Clas-
sics. Hon återfinns också på 
ett antal skivor med Bell-
mantolkaren Martin Bagge. 
På skivmärket Musica 
Rediviva gav hon nyligen ut 
skivan ”Maria” med med-
eltida sånger och svensk 
folkmusik.

Mariasånger i folkton 
ingår i serien ”Musik på 
museet” som är ett samar-
bete mellan Ale kommun, 
Studieförbundet Vuxensko-
lan och Musik i Väst.
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Folkliga visor på 
Glasbruksmuseet

Lördag 21 februari 
Tunge kyrka kl 17 
Psalmsångskväll 

Magnus Skredsvik 

Hålanda kyrka kl 17 
Helgmålsbön 

Hålanda Kyrkokör medverkar 
Bengt Broman 
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