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KYRKOFULLMÄKTIGE
i Starrkärr-Kilanda församling

kallas till sammanträde 
onsdagen den 27 maj 

kl. 18.00 i Älvängens kyrka.
(Kapellvägen 4)

Dagordning enligt 
utsänd kallelse.

Tage Svensson, ordförande
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Nols kyrka
Vårfest med ungerskt tema 
söndagen den 17 maj kl. 15.00 

Lekar – Grillning – Poängpromenad 
Allsång med Magnoliakören m.m.

Vi avslutar med familjemässa kl.17.00
(ev. utomhus)

Starrkärrs kyrka
Musikgudstjänst 

söndagen den 17 maj kl. 18.00 
Kammarkören VocAle sjunger under ledning 
av den kände körprofi len Gunnar Eriksson

(ledare för Göteborgs Kammarkör och 
Rilkeensemblen m.m.) samt musikerna 

Mats Eriksson på gitarr och 
Mattias Grönros kontrabas

NÖDINGE FÖRSAMLINGSBLAD
- varannan vecka i Alekuriren

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

Församlingsresa
Måndagen den 1 juni åker vi en dramatiserad Kungsresa med levande 
skådespelare, som tar oss med ett antal år tillbaka i tiden. Vi åker 
buss i bygderna, runt Kungsbacka.
Start kl 08.15 Nödinge-Ale Gymnasium
 kl 08.25 Bohus Centrum
 kl 08.30 Surte Glasbruksmuseet
Buss, guide, inträde, middag m.m. Avgift 390:-
Anmälan till Elise Friman tel. 0303-972 48 el. 0707-69 00 16
Begränsat antal platser!

Gudstjänst Nödinge kyrka
den 17 maj kl. 11.00  ”Vid kyrkkaffet redovisar H Hultén vad det 
blev av de idéer som kom fram vid förra årets Idé-möte i Nödinge 
församlingshem.”

Vårkonsert Surte kyrka
den 17 maj kl. 17.00  Stella Academica – Sveriges äldsta akademis-
ka damkör i samarbete med Lars Ivar Mohede, bjuder på sitt vårpro-
gram. ”Swing Time – Stella goes jazz.” Katarina Masko – Körledare.

Surte kyrka
den 24 maj kl. 17.00  Ó sole mio, Italienska arier och sånger. Musik 
av Frescobaldi, Nadari, Verdi, Rossini, Puccini. Stoyan Iliev – Sång. 
Svetla Tsvetkova – Orgel, piano.

Välkommen på gudstjänst
Onsdagen den 13 maj
10.00 Nödinge kyrka Vardagsgudstjänst H Hultén.
18.00 Nödinge kyrka Mässa H Hultén.

17 maj Bönsöndagen
11.00 Nödinge kyrka Gudstjänst R Olausson/Hultén.
15.00 Bohus Servicehus Mässa R Olausson.
17.00 Surte kyrka Musikgudstjänst Vårkonsert R Olausson.

Tisdagen den 19 maj
11.00 Trollevik Gudstjänst R Bäck.

Onsdagen den 20 maj
18.00 Nödinge kyrka Mässa H Hultén. 

21 maj Kristi himmelsfärdsdag
11.00 Surte kyrka Gudstjänst Hultén. 
Anna Holl och Vladimir Masko. Solosång och piano.

24 maj Söndagen före Pingst
11.00 Nödinge kyrka Gudstjänst E Friman
15.00 Bohus Servicehus Gudstjänst E Friman.
17.00 Surte kyrka Musikgudstjänst 
”Ó sole mio” E Friman.

Onsdagen den 27 maj
18.00 Nödinge kyrka Mässa H Hultén

Välkomna!

Onsdagen den 29 april 
surrade det rejält på 
Kvarnkullen. Akti-

vas teatergrupp Biet stod för 
underhållningen denna dag. 
En synnerligen pigg och alert 
grupp, som under året dril-
lats av sin ledare MariAnne 
Carlsson. Att resultatet blivit 
mycket lyckat fick vi tydliga 
bevis på.

Hela ensemblen inledde 
med att sjunga om ”Vår fina 
värld”. Att vara tillsammans 
oavsett ursprung var temat 
i den fina sången. Skratta 
mycket och gott fick vi också 
göra. I sketchen ”Secken fest” 
var det många som skrattade 
igenkännande åt klädbekym-
ren inför en väntad fest. För 
att inte tala om den något 
äldre mannens förvand-
ling till en riktig Casanova 

inför den unga blondinen. I 
numret ”Badstranden” bjöd 
aktörerna verkligen på sig 
själva. Att tiderna förändras 
fick vi uppleva i ”Barnbarn”. 
De pengar mormor sparat åt 
sitt barnbarn att användas till 
något nyttigt gick till en jor-
denruntresa istället. Mormor 
nöjde sig med en utflykt till 
Alingsås.

Musikerna framförde så 
”Morbror Verners snoa”. 
Melodin var ursprungligen en 
hyllning till morbrodern på 
75-årsdagen, komponerad av 
durspelaren Bengt Olausson.

Dessa våra härliga bin , 
som med glädje och inlevelse, 
förnöjt oss denna förmiddag 
tackades med varma applåder. 
Ledaren MariAnne, som 
ansvarat för regi och flertalet 
texter, fick blommor. Också 

bina visade sin drottning 
blommande uppskattning.

Insamling till barncancer-
fonden gav 2 246 kronor i 
mars. Pris till årets vinnare i 
striketävlingen, Håkan Lars-
son, utdelades.

På månadsmötet den 27 
maj får vi lyssna till Christina 
Hyllners reseminnen.

Inga Isaksson 

Teatergruppen Biet surrade 
hos Aktiva Seniorer

Måndagsgemenskap i 
Skepplanda församlingshem
Titt-In Måndagsgemenskap i Skepplanda församlingshem 
har under våren 2009 träffats varannan vecka för att in-
spirera deltagarna till spännande hantverk i olika former. 
Till hösten startar verksamheten den 7 september.

Kvartalsmöte hos 
PRO Ale Norra
PRO Ale Norra hade kvar-
talsmöte den 7 maj i Med-
borgarhuset, Ledet. Under 
mötet rapporterades om 
de resor som genomförts 
under våren, som började 
redan 6 januari med besök 
på Stadsteatern och ”Sista 
dansen”. Därefter  den 18 
mars flygmuseet Aeroseum, 
som ligger 30 meter under 
jorden vid Säve Depå, Hi-
singen. En fantastisk ”un-
derjordisk” upplevelse!

Onsdagen den 8 april 
var det så dags för den åter-
kommande ”Sillaresan” som 
förde oss ut till Tjörn och 
Orust. En härlig utfärd, så 
där i vårens tid. Onsdagen 
den 16 april besök på Göte-
borgsoperan, där vi kunde 
njuta ”Läderlappen”. En 
härligt festlig upplevelse där 
den flödande champagnen 
ställer till det ordentligt.

Onsdagen den 10 juni är 
det så dags för ”Den hemli-
ga resan” där man sätter sig 
bekvämt tillrätta i bussen 
med ett ovisst mål i sikte.

Den 5-10 september är 
det så dags för höstens första 
resa, vinresan till Rhen-Mo-
zeldalen och Rhüdesheim 
med vinprovningar och upp-
levelser. 

Eva Carlsson redogjorde 
för kommande cirklar och 
kurser under hösten.

Efter mötesförhandling-
arna underhöll Lars-Erik 
Frendberg med visor och 
en hel del roliga histori-
er. Mycket uppskattat. Efter 
kaffet talade Anita Ström-
mer om ”Ett friskt åldran-
de”. Sedan vidtog dragning-
en på lotterna där några av 
de cirka 80 deltagarna hade 
turen att vinna. 

Stig Andersson


